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șantier
Printre maluri slîncoase, 

poartă în undele sale emoțio
nante refrenuri din cîntecele 
brigadierilor muncii patriotice. 
In defileul lui, intre Bumbești 
și Livezeni, acum 20 de ani 
răsunau aceleași refrene și lot 
atit de emoționante ca și a- 
ctim. Sar stinci in aer, piatra 
se fărimițează și se așterne 
pe noul pat al șoselei, con- 
lurîncl profilul modern al ei. 
Dimineți la tind, razele nou- 
născute ale soarelui sînt zgi- 
riale de colțuri de granit. A- 
poi colțurile sar in aer și ra
zele soarelui se revarsă peste 
efortul unit al tinerilor briga
dieri.
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cis ce șl pentru ce trebuie să exe
cute cutare'lucru.

Atunci, la vremea cînd am vizitat 
cele două frontale, de un singur 
cm era nemulțumit Ursu Virgil, 
cest iscusit 
răbdare și 
menii după 
devăratului 
vansare ale frontalelor 
mici, 
metri 
nea el. „Trebuie să fac ceva, 
nu mai merge".

Și, o dată cu luna iulie, cînd a 
fost introdusă susținerea metalică 
cu stîlpi hidraulici și grinzi în con
solă, vteza de avansare a crescut 
Ia peste 16 metri în jumătate de lu
nă, semn că frontalele Vulcanului 
nu se vor lăsa mai prejos celor do 
la mina Lupeni. „La 
susținerii metalice, 
sește zîmbind Ursu 
volubil ca înainte 
am avut mult de 
cru, înseamnă multe 
cu minerii celor două 
terminarea șutului, afară, unde le-a 
demonstrat nenumărate < 
practice privind manipularea 
tui tip de armare nou 
din brigăzile minerilor 
Costache.

Dar, dintre toate cele 
acum, 
este 
în abatajul frontal 
Gheorghe. Din nou 
taje, explicații, la 
viu, cum s-ar zice,
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șef de sector, care 
pricepere modelează 
chipul și asemănarea a- 
miner. Vitezele de a- 

eratt încă 
„Ne învîrtim în jurul a 20 do 
și nu-mi place" — îmi spu- 

așa

♦ 

f
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De pe dealurile ce-I înconjoară, orașul Uricani se desfășoară privirii cu toată tinerețea și urbanis
tica sa modernă.

Discuția cu Ursu Virgil, șeful sec
torului II al E.M. Vulcan, se desfă
șoară anevoie. Faptele despre care-i 
cer să-mi vorbească sînt conclu
dente, valoarea lor n-are echivalent 
în cadrul minei, dar modestia șe
fului de sector este mai mult decît 
încăpățînată. Răspunsurile
de felul „așa trebuie să fie", 
normal", substituie detaliile 
explicații pe care le aștept.

Insotit de Ursu Virgil, am vizitat, 
cu cîtăva vreme în urmă, două din 
marile abataje frontale ale Vulcanu
lui, unde brigăzile conduse cu pri
cepere de minerii Cătană Vespasian 
și Costache Gheorghe, cuceresc, me
tru cu metru, bogățiile blocului II 
din stratul 15. Lună de lună, din 
aceste abataje au ieșit la lumină mii 
de tone de cărbune. Și, urmare fi
rească a hărniciei celor peste 100 
de mineri care formează cele două 
brigăzi, de la începutul anului, sec
torul II a extras peste plan 9 474 
tone de cărbune. Eforturile care an 
condus la aceste realizări, 
de sus, de la conducerea 
și de jos, de la șefii de 
de schimb, s-au împletit
urmărind cu precădere același scop: 
realizarea ritmică a planului de 
producție.

Ursu Virgil, șeful sectorului, mais
trul principal Constantin Mihal, 
maiștrii Zăqăian Grigore, Cazan Pe
tru, Sava Vasile, maistrul mecanic 
Pop Ioan, șefii de brigăzi de abata
je și pregătiri Cătană Vespasian, 
Costache Gheorghe, Babiuc Ilie, An
tal Gheza, Zaliaria Constantin, 
au pus umăr lîngă umăr și au izbu
tit. Productivitatea muncii în aba
taje a crescut de Ia 4,990 tone/post 
la 6,600 tone/post, vitezele de înain
tare în calorii au sporit în cărbune 
la 85—90 metri/lună, iar în steril 
ia 55 ml/lună, fiecare om știind pre-
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drapelului de echipă 
pe brigadă. Insă, In 
luptă, echipa nr. 2, 
exclusiv din liceeni
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Lucrări

ale tării 99

minerit
Un

non complex
al cooperației
meșteșugărești
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(Continuare In pag. a 3-a)
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Elev — Lupeni
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Cine știe

ci

au plecat 
sectorului, 
brigăzi și 
armonios,

De cîtcva zile pe șantierul 
tineretului de la Bumbești
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C. RACOVEANU 
inginer șef adjunct 

I.E.C. Paroșeni

justă a prin- 
cointeresare 
muncii, îm- 
de premiere

fost
combainieril

aplicații 
i aces- 

pentru cei 
Cătană și

Nalati, extinderea 
pe anumite străzi

cadrelor de 
economice. A- 
însă în sala-

!

acesta, sprijinind

gospodărești

șantierul național 
se muncește intens, 
clipe de bucurie l'J 

drapelului. Aici,

' Livezeni a sosit o echipă de 
redactori și operatori ai Ra- 
dioteleviziunii din București

festivități a minei Lu- 
avea loc finala con- 
„Cine știe minerit 

organizai de comite-

pe strarfa Cuza 
27, din Deva, are 
încăperi în care 
secții de remaiat 

tricotaje, bijuterie,

de importan- 
repartizarea 

pentru perso- 
să fie 

comile-

Magazinul de țesStttri nr. 6 
„Rodica" din Petrojani cu
noaște zilnic o mare afluență 
de cumpărători.
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de arhl- 

Mincu" con- 
da în toamnă 

noi anifitea-
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că „po- 
în lrlan- 
seamană 
care stă

cu 
Canalul 
o mare 
curînd. 
asenie-

din Irlan- 
vreti să 

pofta 
Drumurile

citadta

în construcfic 
în centrele

Intr-o serie de Instituții 
de învătămînt superior dom
nește o activitate febrilă. La 
Academia de studii 
mice și Institutul 
lectură „Ion 
structorii vor 
spre folosință
tre, săli de curs și seminar, 
însumînd aproximativ 26 000 
de m.p. In „orășelul studen
ților" din cartierul Groză
vești, vor fi date curind la 
o parte sclmlclo noilor că- 
țnine destinate tinerilor care 
invată ia Universitatea și 
Institutul politehnic și ale 
uriașei, .cantine c.ir o .capaci
tate zilnică de 8 000 dc per
soane.

In vechiul centru univer
sitar Iași, se finisează acum 
cllnicilc Facultății de medi
cina veterinară a Institutului 
agronomic „Ion lonescu de 
la Brad", iar în cartierul 
Tudor Vladimirescu, din a- 
celașl oraș, așteaptă oaspeți 
alte cămine și cantine stu
dențești. Construcții sociale 
asemănătoare, urmînd să fie 
gata la inaugurarea următo
rului an de învătămînt, au 
mai fost înălțate la Craiova, 
Timișoara Bacău și Suceava.

Mobilizați de deputați, tot 
mai multi cetățeni din Hațeg 
își aduc contribuția la conti
nua înfrumusețare a orașului 
lor. In ultimele 5 luni (deci 
martie — iulie) valoarea lu
crărilor executate prin muncă 
patriotică se cifrează la 
555 000 lei. Dintre lucrările mai 
importante executate de către 
cetățeni amintim următoarele: 
lucrările de întreținere a stră- 

Rîul Mare pe o suprafață 
peste 10 000 mp, reparații 
str. Ciprian Porumbescu 
o suprafață de 5 400 mp;

zii 
de 
în 
pe
întrețineri și plombări pe stră
zile . Viilor, și 1 Mai, inlreti- 
nerea drumului din Valea Un
gurului și 
zonei verzi 
etc.

In felul
Consiliul popular al orașului, 
locuitorii din Flațeg contribuie 
din plin la înfrumusețarea 
rașului lor.

Nicu SBUCHEA

introducerea 
ne mărturi- 
Virgil, mai 

cu o oră, 
lucru". Lu- 

ore petrecute 
brigăzi, după

spuse pînă 
cea mai de seamă realizare 

introducerea combinei 2K—52 
al Iui Costache 
discuții, instruc- 
fata locului, pe 
din nou emoții,

mai ales că rezultatele obținute cu 
combina la sectorul V n-au 
concludente. După ce

Lucrătorii întreprinderii de 
gospodărie comunală au exe
cutat în această lună un im
portant volum de lucrări gos
podărești — edilitare, menite 
să ridice nivelul urbanistic al 
Petroșaniului. S-au reamenajat 
zonele verzi, peluzele și scua- 
rurile de pe strada N. Bălces- 
ctr, în jurul Casei de cultură 
și în fata stadionului „Jiul". 
De asemenea, s-a lărgit tro
tuarul în fața maternității, se 
asfaltează trotuarele pe strada 
V. Roaită și a început repa
rarea capitală a străzii prin
cipale intre Piața Victoriei șl 
U.R.U.M.P., iar pe scuarul din
tre străzile Institutului și Ber
zei se montează lămpi pentru 
iluminatul public. In luna iu
lie s-au cheltuit peste 200 000 
lei pentru reparații de străzi 
și trotuare si 150 000 lei pen
tru reamenajarea zonelor ver
zi.

I
I
I SEARA

I
F

Zilele trecute am luat cunoștință 
de ședința Comitetului Executiv al 
C.'C. al P.CR. și a Consiliului de 
Miniștri care a dezbătut, printre 
probleme de o deosebită importanță, 
și pe aceea privind îmbunătățirea 
modului de repartizare a fondurilor 
de premiere și de acordare a pre
miilor individuale personalului teh- 
nico-administrativ și de specialitate.

Inscriindu-sc în complexul de mă
suri luate de partid și guvern meni
te să asigure o aplicare 
cipiului socialist, de 
materială a oamenilor 
bunătățirea sistemului
a fost primită cu un viu interes și 
de colectivul întreprinderii noastre.

Față de modul anterior de acor
dare a premiilor trimestriale perso
nalului tehnico-adiministrativ și de 
specialitate, care dădea naștere la 
disproporții mari între veniturile a- 
cestora, noua reglementare asigură 
o legătură organică între venituri 
și contribuția concretă a fiecărui 
salariat la activitatea economică și 
soclal-culturală, nepermițînd o dife
rențiere între diferitele categorii de 
personal, mai mare de 10 procente.

Astfel, vor fi excluse situațiile, 
de-a dreptul nefirești, ce se puteau

întîlnl pînă acum în întreprindere 
în modul de repartizare a fonduri
lor. Au fost cazuri cînd peste 60 
la sută din fondul de premiere era 
afectat conducerii, șefilor de servi
cii, de secții, de ateliere, ingineri
lor, maiștrilor (cu justificarea că 
„ei trag greul") și numai 40 la sută 
pentru restul personalului. Departe 
de mine gindul de a nega faptul că 
trebuie apreciată și stimată răspun
derea și contribuția 
conducere, tehnice și i 
cest lucru se reflectă 
riul tarifar.

Apreciez ca deosebit 
la și prevederea ca 
premiilor individuale 
naiul tehnico-administrativ 
aprobată în întreprinderi de 
tele de direcție.

Sînt convins că împărțirea 
chitabilă a fondurilor de premiere 
asigurată de noua reglementare va 
contribui la stimularea mai puter
nică a muncii tuturor salariatilor, 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui întregii activități economice.
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In ziua de 4 augusl a. c., în 
sala de 
peni va 
cursului 
cîștigă".
Iul U.T.C. al exploatării.

Pină in prezent s-au desfă
șurat concursuri asemănătoare 
în cadrul fiecărui sector al mi
nei. Cîștigătorii acestora ur
mează să se intîlnească față-n 
față la întrecerea finala inter- 
sectoare.

pentru a filma secvențe din 
viata și munca tinerilor briga
dieri. , Echipa de filmare va fi 
oaspetele șantierului pînă vi
neri, 2 august. Reportajele fil
mate, vor fi prezentate în ca
drul emisiunilor de televiziune.

La Cimpa a fost organizată 
de către Comitetul 
de cultură și artă 
folclorică".

In fața publicului 
fost prezentate două 
țe referitoare la folclorul po
porului nostru.

Tot cu această ocazie, 
fost prezentat și folclorul lo
cal — bocete, cîntece popu
lare și strigături pline de ine
dit — care au fost înregistra
te pe bandă do magnetofon. 
Prilej de cunoaștere și de stu
diu asupra creației folclorice 
din Valea Jiului.

R. BĂI.ȘAN

Ieri, temperatura maximă 
fost de plus 21 grade la Petro
șani și plus 13 grade fa Paring. 
Minima de ieri a fost ele plus 
11 grade, atit Ia Petroșani cit 
și la Paring.

ÎN CURSUL ZILEI DE AS
TĂZI: Vremea în curs de în
dreptare, cu cerul variabil mai 
mult senin, temperatura 
creștere. Vini slab din sud.

Recent, constructorii
Deva au terminal și predat 
beneficiarului, adică Coopera
tivei meșteșugărești „Progre
sul" din oraș, localul noului 
complex meșteșugăresc de de
servire a populației. Comple
xul, situat 
Vodă, la nr. 
peste 20 de 
funcționează 
ciorapi, 
ceaprăzărie și altele.

In urmă cu citeva zile, 70 de 
tineri elevi din municipiul Petro
șani, au sosit pe acest șantier, 
să-și dăruiască eforturile lor 
unui singur fel: modernizarea 
vechii șosele. După Împărțirea 
pe echipe și după acomodarea 
cu locul de muncă, s-a trecut 
la adevărate bătălii pentru ciș- 
ligarea 
fruntașă 
această 
formală
din Lupeni, are o poveste a 
ei, originală. In primă zi ocu
pase un loc iota! dezamăgitor 
in Întrecere: ultimul. Cu re
gretul în ochi, pe buze și în 
conștiință, membrii ei s-au 
culcat în tăcere lăcindu-și fie
care în gind, planul pe a 
doua zi.

— Băieți, ori ciștigăm dra
pelul, ori mergem acasă în rî- 
sul celorlalte echipe — spu
nea Ciorga Caius, șeful acbs-j 
tei echipe.

A doua zi s-a tras tare în 
adevăratul Înțeles a! cuvinlu- 
lui. Osteniți, seara în tabără, 
așteptau rezultatul întrecerii: 
Intr-adevăr efortul depus a 
fost răsplătii : primiseră dra
pelul de echipă fruntașă. S-au 
mirat celelalte echipe de vo-j 
ința și puterea de muncă 
echipei nr. 2, care a urcat 
pe ultimul, pe primul loc.
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Aici pe 
tineretului 
Se Irăiesc 
ciștigarea
printre munți uriași, în pito
rescul defileu, se profilează pe 
lingă șosea și momentul ani
versării a 20 dc ani de la con
struirea unei alte capodopere 
a muncii voluntar-patriotise 
din tara noastră: calea 
rată. .

Intr-o reclamă turistică 
da se poate citi: „Dacă 
conduceți automobilul după 
inimii, vizitați Irlanda ! 
Irlandei sînt cele mai puțin aglome
rate din Europa. Este un adevărat 
paradis pentru șoferi!" Ciudat mod 
de a atrage turiștii de pe un conti
nent în care circulația prin orașe și. 
pe șosele devine pe zi ce trece un 
adevărat infern.

Dar ca să ajungi în Irlanda 
mașina trebuie să străbați 
Mînecii și Anglia, apoi încă 
— Marea Irlandei. Pînă de 
putini oameni porneau într-o 
nea călătorie.

O revistă semnala recent 
zitia unui om care trăiește 
da și privește spre Europa 
cu aceea a unui spectator
într-o sală de spectacol în spatele 
unei doamne cu o pălărie înaltă ; în 
cazul, de față doamna este Anglia".

Deși din punct de vedere geogra
fic legată de vechiul continent, Ir
landa este despărțită de acesta nu 
numai de apa mării. Pînă de curînd, 
cînd un european privea spre vest 
dincolo de Canalul Mînecii, privi
rile lui se opreau în majoritatea ca
zurilor asupra Angliei. Se spune 
pînă de curînd, deoarece astăzi, 
„doamna" și-a scos „pălăria cea

verde
mare" și Europa descoperă din 
în ce mai mult o tară puțin dată 
uitării.

Această schimbare se datorește 
forturilor unui popor mic dar per
severent și harnic cura este cel ir
landez. Timp de opt veacuri irlan
dezii au luptat pentru libertate și 
independență — începînd din 1170 
— împotriva normanzilor, iar după 
aceea împotriva englezilor. Și 
lăzi, deși cea mai mare parte a 
trici este de jumătate de secol 
dependentă, ei continuă să lupte 
să alipească de republică partea de-

Un tinăr inimos 
un meseriaș 

priceput — strun
garul Borta Carol 
din atelierul me
canic al minei Pe- 
trila.

brigadier pe șantierul tineretului

Bumbești — Livezeni

N-aș h vrut să scriu din nou despre I.L.L. Pe
troșani. Această intreprindere a fost, este și... 
bine-ar fi să nu mai fie, discutată și paradiscu- 
tată. Verbal sau in scris. Dar cine-i de vină dacă 
oferă cu... generozitate prilejuri de a fi popu
larizată ? I Mai ales că subiectul rindurilor de 
fată este o adevărată „performanță" pentru 
I.L.L.

Spre slirșilul lui aprilie a. c„ o echipă de lu
crători ai I.L.L. Petroșani a Înălțat schelele în

fața magazinului cu autoservire din centrul Pe- 
troșaniului. După ce au făcut cunoștință cu te
renul, după o scurtă perioadă de tatonări, sche
lete au fost coborite. Dar pentru că lucrarea 
de reparații a clădirii respective trebuia execu
tată, peste o lună schelele au fost din nou ridi
cate. Și lucrul a Început. In curtea alimentarei 
au fost aduse cantități mari de materiale care 
au blocat ambalajele magazinului, multe mate
riale fiind deteriorate de ploi și de prea lungă 
așteptare pină le-a venit rîndul să fie folosite. 
Lucrul mergea. Mergea Încet și... deloc bine. 
Cînd lucrările s-au apropiat de siirșit, cuiva 
(tot de ia I.L.L.) i-a venit ideea (ce-nseamnă să 
ai idei 1) că nu-i bine, că mai intîi trebuia dată 
jos tencuiala și numai după aceea executate 
lucrările de reparații și zugrăveli. Și a urmat dă- 
rimarea tencuielii. Alte materiale folosite, alt 
timp de lucru consumat. Pentru aceeași lucrare. 
Iar oamenii lucrau Încet, deși știau cite lucrări 
are I.L.L. in această perioadă. Pe ei nu-i intere
sa. Se simțeau bine acolo, in centrul orașului, 
la umbră. Acum lucrările s-au terminat. Trebuie 
să recunoaștem că e o performanță — din apri
lie pină in august la fațada unei clădiri.

Cum rămine însă cu operativitatea lucrări
lor, cu folosirea unei cantități duble de materiale 
și consumarea unui timp dublu pentru executa
rea aceleiași lucrări ? A zis cineva ceva ?

DEM SÂRARU
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teren

partl- 
conti- 
a oă- 

și mă-

actuale 
dezvoltare a societății noastre, 
satisfac interesele unor cetățeni 
venituri diferite. Oamenii muncii 
Valea Jiului au primit cu vie

terenuri.
vine șl indispo- 
hotărît 
situate în perl-

terenu

STEAGUL ROȘU
JOI 1 AUGUST 1968

atît în tară citprestigiu 
hotare, 
săi sînt 
impor- 

și

speologi- 
pentru 
de la 

una din 
„biju-
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Sala turbinelor de la termocentrala Paroșeni. In prim plan TA-1,

care apa cade de la înălțimea de 20 
de metri. Larg descrisă în presa de 
specialitate — printre care și de 
revista internațională de speologie 
„Speleomundus" — peștera de la 
Șura Mare a stîrnit interesul unor 
cunoscuți specialiști care și-au ex
primat dorința de a o cerceta. Prin
tre aceștia se numără și secretarul 
științific de la Mary College Ca
ving Society din Bristol și A. D. 
Oldham de la St. Paul 'S Society 
din Birmingham. Intentia
lor enqlezi este îndreptățită 

că peștera 
Șura Mare, 
veritabilele
terii ale naturii Ro
mâniei", reprezinlă 
întreaga vale sub
terană a rîului O- 
haba, de propor
ții
atît în 
privește 
cît ș! 
tavanul 
nîndu-se 
de metri

Coborînd la mari adîncimi pe scă
rile de frînqhie, luminînd cu lămpi
le de acetilenă întunecimi greu de 
pătruns, sau lunecînd cu bărcile de 
cauciuc pe lacurile subterane, speo
logii se străduiesc în desele lor in
cursiuni să descopere noi și noi tai
ne ale adîncurilor. Continuînd tradi
ția eminentului lor precursor, Emil 
Racovită, cercetătorii Institutului do 
Speologie dn București, ce poartă 
numele marelui savant, întreprind 
valoroase studii care le-au adus un 
binemeritat 
șl peste 
Specialiștii 
invitați Ia 
fante congrese 
reuniuni, Ia expe- II țîAJJKUIț! 
ditil științifice. In I-
primăvara acestui |(j
an, de pildă, un .î-.x
grup de speologi, •?
condus de prof. . 

SJJSSM WÎ «I
slitutului, a pârtiei- ■
pat la congresele 
de arohtologie și miriapodologie ds 
la Paris, unde a prezentat comuni
cări despre fauna de păianjeni si 
pseudoscorpioni din peșterile Ro
mâniei. Tot la Paris a apărut, nu de 
mult, un 
intitulat 
Banat si 
qrup de 
tulul do 
împreună cu geologi și geografi din 
institutele Academiei, studiul expu
ne, în 400 de pagini. 175 de peșteri 
din ținuturile bănățene și oltenești, 
dintre care aproape 100 sînt noi în 
literatura mondială de specialitate. 
Prefața acestei lucrări reprezentative 
este semnală de savantul de renu
me mondial Albert Vandel, 
al Institutului Franței.

Un deosebit ecou a avut 
nătate expediția științifică 
zată de speologii 
colaborare cu cercetători 
tului iugoslav din Postojna, la spec
taculoasa peșteră de la Șura Mare, 
din preajma Hațegului. Ea a dus la 
descoperirea unui 
Ia numai 3 
în qrotă : 
pe lîngă 
calcită neobișnuit de frumoase, 
semnalat existența unei cascade

monumentale, 
ceea ce 
lungimea 

înălțimea, 
ei menți- 

aproape 
deasupra

în Editura tineretului a apărut:

„lilIyiluL ! M I iZU 1 K
In Editura tineretului a apă- Alături de aceste studii cu-

rut zilele acestea volumul legerea înglobează opiniile' u-
„Viitorul? Atenției". nor scriitori și critici de peste

Volumul pune pentru prima hotare ca : Kingsley Amis (An-
oară la îndemîna cititorului o glia), Isaac AșimoV (S.U.A.),
culegere de studii și articole Roger Caillois (Franța), V.
ale unor scriitori și publiciști Smigla și A. Urban (U.R.S.S.),
cunoscuți, din întreaga lume, Stanislav Lem (R. P. Polonă).
privind problemele teoretice Avînd o tematică variată și
ale literaturii științifico-fantaș- moduri diferite de a aborda
tlce. Silvian îosifescu, de pil- problemele specifice qenului, 9
dă, se ocupă de unele problr- emițîrfd uneori clear idei c- i
me ale genezei acestei litera- ■puse, aceste studii sînt însă i
turi și ale implicațiilor sale în unite prin tentativa de a sur- 1
viața omului modern. Ion Ho- prinde secretul atracției pe
bana caută să surprindă eve- care acest gen îl exercită a- j
lutia în țara noastră a genu- supra litior categofii din ce în 1
lui, căutările. realizările și ce mai largi do cititori.
perspectivele șt!ițiți ticului-fan-
tastic la noi. (Agerpres) 1

tot timpul la 40
apei. După părerea prof. dr. Traian 
Orghidan, ea întrunește recordul în 
tara noastră și în ceea ce privește 
adîncimea, deoarece între intrarea 
apei și reapariția acesteia la supra
față există 
metri.

încheind 
cestor noi 
tional ale 
buie să 
răni 
munca lor și de cercetătorii 
tori". Sînt multi aceia care, 
de speologi participă cu învederată 
pasiune la cercetarea peșterilor. Ei 
au identificat în cursul anului tre
cut 50 de noi grote în diferite lo
calități din tară, astfel că numărul 
lor trece acum de 1 060. Două din
tre cele de curînd descoperite se 
impun în literatura de specialitate 
datorită caracteristicilor lor cu totul 
deosebite : cea din Piatra Topliței, 
care are legătură cu cursul actual 
al izvoarelor din apropiere și cea 
din Muntele Șngău, de lîngă Gheor- 
qhieni, interesantă prin frumusețea 
formațiunilor cristaline si existenta 
unei mari cantități de aragonit gal
ben -deschis.

păgubire a cetățeanului vizat, prin 
acordarea în schimb a unui 
echivalent ca valoare.

In contextul preocupărilor 
dubii pentru satisfacerea în 
nuare a nevoilor de locuințe 
menilor muncii se situează
șurile elaborate pentru diversifica
rea suprafeței și a gradului de con
fort al locuințelor.

In ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri din 23 iulie a.c. au fost 
adoptate măsuri cu privire la con
struirea mai multor tipuri de locuin
țe șl în special locuințe mai ieftine. 
Aceste măsuri corespund pe deplin 
cerințelor reale ale etapei 
de 
ele 
cu 
din
satisfacție luarea acestor măsuri. Nu 
rare au fost cazurile cînd el au so
licitat locuințe la prețuri do cost pe 
măsura posibilităților lor de plată. 
Cetățeni ca Lucaci Andrei 
peni, Lulea Constantin și 
Gheorghe din Petroșani, 
G’neorghe, miner la E.M.
alți cetățeni din Petrila, Vulcan șl 
celelalte localități din Valea Jiului, 
s-au 
încă 
rînd 
loare 
30 000 lei.

Astăzi, prin măsurile adoptate de 
partid, dorința lor 
bilă.

Măsurile luate de 
creează condiții și 
in dezvoltarea orașelor și municipii
lor noastre. Ele vor permite acce
lerarea construcției de locuințe și 
vor crea posibilități sporite pentru 
construirea unul număr cît mai 
mare de apartamente, asigurînd în 
acest mod satisfacerea cît mai neîn- 
lîrziată a nevoilor de spații de lo
cuit pentru oamenii muncii.

din L'.i-
Miclea
Costea 

Dîlja și

devine realiza-

costisitoare din

lo- 
în 
cu 
în

șl a Tul Prodanciuc Po
Petroșani, str. 6 Mar- 

și multe alte construcții 
netcrm’năte în celelalte

un dispozitiv 
pentru împiedicarea 
în special cărți din

Calacoânn Aurelia din Petroșani, 
Zorilor
tot din
precum

partid și guvern 
perspective no!

INDREA FLORIN 
consilier juridic al Consiliului 

popular municipal Petroșani

permite o fo- 
a terenurilor 

articolul 4 se 
pentru comi-

executlve ale consiliilor 
orășenești șl municipale, 

schimburi cu terenuri 
felul

adresat consiliilor populare — 
înaintea apariției legii — ce- 
construirea do locuințe cu va- 

în jurul sumei de 20 000—

ri

str. Obrejl,
Ion, din Petroșani, De-

Inliana din Lupeni, sir. Po-
Smith tosif — Lupeni, Calea

Baloq Iosif — Lupeni, str. So- 
Marriarea Ion din Bărbătenl

Fe linia traducerii în viată a di
rectivelor Congresului al IX-lea și 
ale Conferințe! Naționale a P.C.R. 
cu privire Ia măsurile pentru crea
rea unor condiții de locuit din ce 
în ce mal bune pentru oamenii mun
cii se situează șl legea cu privire 
Ia regimul juridic al terenurilor fără 
construcții din perimetrul construi- 
bil al municipiilor șl orașelor.

Votată în sesiunea a X-a a Marii 
Adunări Naționale, legea a primit 
adeziunea totală a oamenilor mun
cii, care văd în acest act legislativ 
o îndreptățită măsură de ocrotire a 
Intereselor cetățenilor.

Incurajînd și sprijinind pe cetă
țeni în construcția de locuințe pro
prietate personală, partidul șl gu
vernul nu rămîn pasivi Ia tendințele 
de speculă ce mai pot dăinui în 
concepția unor persoane proprietare 
ale unor asemenea

Iată de ce legea 
nibilizează în mod 
rile fără construcții
metrul construibil al orașelor șl mu
nicipiilor, Iar transmiterea acestor 
terenuri urmează ca în viitor să 
poată fi făcută numai cu titlu de 
moștenire. Nimănui nu 1-a putut 
scăpa din vedeie tendința de specu
lă manifestată în legătură cu vînza- 
rea acestor terenuri șl nu au fost 
rare cazurile cînd pentru un metru 
patrat de teren Intravilan construi
bil se cerea 20,50 și chiar 100 lei.

Este just ca, așa cum prevede le
gea, proprietarul terenului să poată 
să-și construiască pentru sine șl fa
milia sa o locuință pe terenul de
venit indisponibil. Nu-i mal puțin a- 
devărat însă că, de multe ori, pro
prietarul — o dată ajuns în posesia 
autorizației de construcție — tempo
riza ani de-a rîndiil terminarea 
cuințel. Așa se face că șl Ia noi, 
Valea Jiul ui, avem case numai 
fundația începută sau terminate
foșu. cară se mențin în această sta
re de rîte cinci-șase ani de zile, 
cum sînt cele proprietatea lui Stroie 
Nicolae din Paroșeni, 
Pălită 
meter 
milor, 
Brăii, 
horfof,
si Roldsfn Dumitru din Lupeni, str. 
Stadionului, apoi fosta proprietate a 
Iui 
str. 
fre, 
fie, 
îilCerifite ș! 
localități ale Văii Jiului.

Acestei stări dăunătoare interese
lor cetățenilor, pe de o parte, cît șl 
sistematizării și aspectului în gene- 
ral al orașelor noaslre, pe de altă 
parte, îi pune capăt art. 3 din lege 
care obligă pe cetățean să execute 
construcția în termen de cel mult 
doi ani de la eliberarea autorizației, 
cu o posibilitate de prelungire ex
cepțională de cel mult un an de 
zile.

Tn sfîrșit, legea va 
losire mai rațională 
construibile, căci prin 
prevede posibilitatea 
tetele 
populare 
de ă fâce 
proprietate particulară șl în 
acesta se vor asigura amplasamen
tele cele mai potrivite atît pentru 
construcții de locuințe din fonduri 
de stat, cît șl pentru cele proprie
tate personală construite în blocuri 
cu patru sau mai multe apartamente. 
In plus dispozițiile noii legi facili
tează formele de trecere în proprie
tatea statului a terenurilor ce intră 
în sistematizare, evitîndu-se formu
la greoaie a exproprierii pentru a- 
ceste cazuri șl aslgurîndu-se, în ace
lași timp, o justă șl echitabilă des-

I
In cartierul Braia din orașul 

Lupeni există un chioșc de di
fuzare a piesei. De aici ne 
procurăm zilnic ziarele și re
vistele preferate. Nu s-ar pu
tea ca tot acest chioșc să fie 
aprovizionat și cu țigări și 
chibrituri? Am fi scutiți să 
facem drumul pînă la tutun
gerie pentru un pachet de ți
gări sau o cutie de chibri
turi. Dacă ne-ar înțelege con
ducerea oficiului P.T.T.R. Lu
peni, doleanța noastră ar pu
tea fi rezolvată.

PoKs mare, sau 
grătarul mic ?

împreună cu un grup de iu
bitori ai naturii am făcut o 
mică excursie la cabana Ruso. 
Evident, mișcarea în aer liber 
ne-a făcut o poftă grozavă de 
mîncare. Comandăm

Un docent în fizică din An
glia a elaborat 
electronic 
furturilor, 
biblioteci.

O mică 
imprimată, 
ieftină, se 
interioară 
Oricine < 
bibliotecă 
treacă prin ieșirea bibliotecii, 
va declanșa un sistem de sem
nalizare optică șl acustică, 
provocat de schema imprimată 
în carte.’

Aceste scheme imprimate pot 
fi aplicate și pe mărfuri sau 
obiecte mai 
magazine sau muzee. Detecta
rea se face la ieșire, prin In
termediul raze invizibile.

schemă electronică 
care este foarte 
lipește pe partea 

a copertii cărții, 
ar lua o carte din 

i și ar încerca să

grătar șl așteptăm. Apar 
grătarele dar atît erau 
„mari" îneît nu ne-au ’ajuns 
nici pe o măsea. Ne-am pus 
atunci întrebarea :

— O fi oare pofta 
re sau grătarul prea

Am fi pus poate 
seama poftei noastre 
ne-ar fi 
cabanei 
La o 
loc o persoană cu 
ponsabiltil a intrat în discuții 
amicale. După numai cîteva 
minute S-a auzit vocea 
ponsabilului :

— Pregătiți un 
mos pentru dînstil. 
devăr, în scurtă vreme a apă
rut pe masa dînsuliii 
tar față 
erau piti 
același, 
a doua 
tarele se dau după ochi, pe 
sprinceană sau la gramaj ? Da
că după gramaj, atunci să se 
respecte întocmai.

prea ma
ntie ?
totul pe 
dacă nu 

venit responsabilul 
în ajutor. lat 

masă alăturată
care

grătar fru-
Și inlr-a-

un gră- 
de care ale noastre 

ce. Prețul însă a fost 
Ne-am pus atunci o 
întrebare: Aici gră-

BIVOLARIU MIMAI

Clubul muncitoresc Lupeni. Forme variate de activitate și petrecere a timpului liber.

Raționalizare importantă
O importantă raționalizare tăcută 

la instalația de prelucrare a nodurilor 
de lemn, rezultate de la secția de 
celuloză a Combinatului din Dej, a 
permis obținerea unor paste superi
oare pentru birlic, Mari cantități 
de noduri — sule de tone anual —

au devenit astfel materii prime va
loroase, comparabile cu fibrele de 
celuloză obișnuită. O dată cu apli
carea acestei raționalizări se pot 
recupera integral și sărurile sodice 
din leșia de fierbere și s-a redus 
c mslderabil manopera.

(Agerpres)

Revista franceză 
et Techniques", 

publică, cu titlul de mai 
un articol

„Homines 
din aprilie

1968,
sus,
P. F. Drucker, din care publi
căm

semnat de

este esenlialmente perisabil șl 
disponibil în cantități întot
deauna insuficiente.

In plus, de cele mai multe 
ori timpul nu vă aparține; el 
vă este luat atît de. superiori, 
cît și de subordonați, și împo
triva acestui lucru nu se poa
te face ceva.

In momentul în care deve- 
niți șeful unui serviciu sau 
unui ansamblu de servicii, 
trebuie să acceptați faptul că 
va fi deja foarte bine dacă Vă 
va rămîne un sfert din timpi’i 
de care dispuneți pentru a vă

un ansam- 
Eficacitatea 
practică, și 
simplă, așa

de obi- 
să devl- 

a
cadrele

un amplu extras.
CE AU, CE FAC MAI MULT 

CA CEILALȚI CADREtE CA
PABILE ?

Mai întîi trebuie să spunem 
că nu li se poate face un pnr- 
tret-robot. Ele nu se deose
besc cu nimic de orice alt e- 
șantion al rasei umane prin 
tipul lor de personalitate. Ce
ea ce au ele nu este o facul
tate înnăscută, ci 
blu de obiceiuri, 
este, în esență, o 
chiar necrezut de
cum sînt toate practicile. Deși 
o practică este întotdeauna 
dificil de dobîndit, singurul 
mijloc pentru a reuși este de 
a face un exercițiu 
pînă cînd ea devine 
matism...

Metoda preconizată 
cei pentru ca munca
nă mai productivă este de 
stabili un plan. Dar 
capabile nu procedează în fe
lul acesta. Ele nu încep prin 
a „planifica", ci prin a deter
mina cum își cheltuiesc tim
pul. Timpul este într-adevăr, 
o resursă deosebită, căci orice 
muncă îl consumă.

In realitate, majoritatea sar
cinilor de care se ocupă ca
drele reclamă nu numai timp, 
ci șl un anumit număr de ore 
de muncă fără întrerupere, 
fără ■ de care nu vor ajunge 
la nimic, fie că este vorba de 
a întocmi un raport sau de a 
lua o holărîre importantă pri
vitoare la subordonații lor.

Nimeni dintre noi nu ignoră 
faptul că atunci cînd începem 
să întocmim un raport gîndin- 
du-ne că aceasta va cere cca 
6 ore, adeseori în realitate va 
fi nevoie de cel puțin 12 ore. 
Dar, dacă se lucrează la a- 
cest raport 20 min pe zi timp 
de 20 de zile, nu se va depăși 
de loc stadiul paginii albe 
împodobite cu diverse desene; 
și astfel se vor fi irosit șase 
ore și jumătate. In acest mo
ment ne dăm seama că, dacă 
vrem într-adevăr ca munca să 
fie făcută, trebuie să ne în
chidem în birou, să scoatem 
telefonul din priză și să lu
crăm timp de șase ore fără 
întrerupere i după care ra
portul va fi aproape terminal. 
După aceea va mai fi ne
voie, din cînd în cînd, de cîte 
un sfert de oră pentru a în
drepta, ici și colo, o frază sau 
un paragraf și a termina pu
nerea la punct...

Timpul este o resursă unică 
în felul ei, deoarece, oricît de 
mare ar fi cererea, el este li
mitat și totalmente neelastic. 
Și el nu poate fi stocat, de
oarece fuge pe loc : faci ceva 
sau nu faci nimic, timpul nu 
mai poate fi recuperat. El

amplu studiu de sinteză 
..Cercetări în peșterile din 
Oltenia". Elaborat de un 
tineri specialiști ai institu- 
speologie „Emil Racoviță".

o denivelare de 450 de

succinta prezentare a a- 
afirmări pe plan interna- 
speologilor români, tre- 

amintim că alpiniștii subte-
,,de profesie" sînt sprijiniți în 

„ama- 
alătur!

membre

în străi- 
orqăni- 

buchreșteni în 
ai Institu-

original fenomen, 
km distanță de intrarea 

o încăpere uriașă, unde, 
nenumărate podoabe

cadru z>capabil nu-1 pierde din 
vedere în funcțiile sale — în
deosebi cînd debutează în a- 
ceste funcții — este contribu
ția sa : el se întreabă : „ce 
pot face deosebit pentru ca, 
dacă lotul merge bine, aceas
ta să se manifeste printr-o di
ferența sensibilă în rezultatele 
firmei ?". In felul acesta, a- 
tunci cînd el întreprinde ce
va, el nu ia în considerație 
nUmai (așa cum se întîmplă 
prea adeseori în interiorul u- 
nui serviciu) eforturile — a- 
dică costurile — ci scopurile

FOLOSESC

ocupa de chestiuni intr-ade
văr importante. Iată motivul 
pentru care majoritatea pla
nurilor de muncă nu servesc 
la nimic: ele presupun că 
dispunem de opt ore, ceea ce 
nu corespunde de loc realită
ții. In medie, noi nu dispunem 
decît de o oră și jumătate pe 
zi, și, în cel mai bun caz, 
dacă facem sforțări pentru a 
ne debarasa de cei ce ne de
ranjează, de ceva mai mult 
de două ore. Cadrele capabile 
o știu, nu pentru că ele sînt 
mai puternice deCît celelalte, 
ci pentru că ele țin o 
tă a ocupațiilor lor. 
le permite să vadă 
așa cum este și să-și 
din timp pentru ceea 
doresc să facă.

Cînd veți 
trece timpul 
veți 
bine, 
crări 
le-ar 
bine
sigurați că puținul 
rămîne la dispoziția 
să nu fie redus în tranșe prea 
mici pentru a putea fi exploa
tabile, 
pas, cel 
nu este 
late.

Un alt element pe care un

adică profiturile pentru 
prindere...

Cadrele capabile își 
centrează atenția asupra 
tei contribuții care 
ducă la realizarea 
și nu doar asupra 
de îndeplinit...

Nu 
cadru 
să se 
poate
cest nou post: el 
lui său o anumită 
nouă despre care 
bea în definirea
sale. In fiecare etapă, cadrul 
capabil își pune din nou ace
eași întrebare : „cum și 
face eu acum pentru a 
o contribuție utilă?".

Cadrele capabile mai 
o caracteristică :
teiul de a nu face decît 
singur lucru în același 
Ele fac în primul rînd 
ce este 
ceea ce 
cundară, 
de fel.

Unele 
reușesc
facă o cantitate de lucruri de 
necrezut. Dacă este studiat 
cazul mai îndeaproape, ne 
dăm seama că secretul impre
sionantei lor universalități 
constă în a nu face decît un

înlre-

con- 
aces- 

pot s-o a- 
profiturilor 

funcțiilor

este în zadar 
care preia un 
întrebe ce 
el acum să

ca noul 
post nou 

contribuție 
aducă în a- 
va da rolu- 
dimensiune 

nu se vor- 
funcțiilor

de
s-a
din

Adina PRISTAVU 
redactor la Agerpres

sînt priorltă-
3, cf „poste- 
4 la infinit, 
să se facă o 

altfel decît 
unui

realizări. De 
cînd se va ter- 

ca-

eviden- 
Aceasta 
situația 
rezerve 
ce tie

descoperi cum 
vostru, atunci 

putea începe să-l folosiți 
debarasîndu-vă de lu- 

inutile sau pe care altul 
putea face la fel de 

și pînă la urmă să vă a- 
timp care 

voastră

8-

Acesta este primul 
mai mare — dar el 
ușor — spre eficaci-

ce pot 
aduce

au și 
ele au obț

ii n 
timp, 
ceea

de primă utilitate, iar 
este de utilitate se- 
foarte simplu, nu fac

ființe excepționale 
în mod aparent să

lucru deodată și a-1 face ast
fel numai mai repede decît 
aceia care încearcă să facă 
mai multe lucruri simultan. 
Cu alte cuvinte, acești oame
ni știu să se concentreze: el 
stabilesc prioritățile șl le res
pectă...

Unii se străduiesc să mun
cească mai bine ocupîndu-se 
de două lucruri deodată, dar 
nici unul nu va putea face 
bine trei lucruri deodată.

Știm cu toții cît de dificil 
este să se stabilească priori
tăți, dar odată fixate, ele nu 
mai dau de loc griji. Ceea ce 
produc griji nu 
tile de Ia 1 Ia 
rioritățile" de la

Este imposibil 
muncă excelentă
concentrîndu-te asupra 
mic număr de 
altfel, atunci 
mina cu prioritatea nr. 1, 
drill capabil nu trece imediat
la prioritatea nr. 2. El revede 
mai întîi lista priorităților, ști
ind cît de mult riscă ele să 
se perimeze rapid : un proiect 
care se găsea pe locul doi în 
urmă cu șase luni sau chiar 
cu șase săptămîni, va trebui 
poate șters astăzi. Această re
vedere nu cere mult timp, ce
ea ce pretinde ea este curajul...

Cadrul capabil are, de ase
menea, obiceiul de a se spri
jini pe forte, nu pe slăbiciuni. 
Cadrului îi incumbă să exploa
teze competenta. Rațiunea de a 
fi a oricărei organizații este a- 
ceea de a face ca forțele să de
vină productive și de a neu
traliza slăbiciunile personalu
lui ei... A încerca să obții de 
la oameni ceva de care nu 
sînt capabili, înseamnă de a 
accepta dinainte mediocrita
tea. Ceea ce un cadru capa
bil se întreabă în legătură cu 
fiecare este: „ce este el în 
stare ? In ce domeniu a dat 
el satisfacție?", apoi: „ce este 
el în stâne să facă bine?" și 
„ce trebuie el să învețe pen
tru a realiza în mod deplin 
potențialitățile sale?"...

Noi am cunoscut în acest 
secol o adevărată mutatie, tre- 
cînd de la o lume în care 
organizația era aproape igno
rată, la o lume în care toate 
funcțiile importante se înde
plinesc în și prin instituții de 
o măre complexitate, organi
zate pentru a se perpetua. A- 
ceste organisme complete sînt 
dinamizate de cadrele lor. Tot 
că se face aici depinde de efi
cacitatea, de perspicacitatea și 
de știința managerilor. Astă
zi, frontul management-ulul 
— zona în care un mic efort 
va aduce cele măi bune re
zultate — este eficacitatea 
cadrelor. Acesta trebuie să 
fie colectivul nostru primor
dial pentru a spori capacitățile 
noastre și a-i pregăti pe suc
cesorii noștri pentru exigen
țele încă și mai mari de mîine.
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10,00 Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților 
de la Sofia.

12,00 Telecronica economică.
12.30 închiderea emisiunii de 

'dimineață.
17.30 Tv. pentru elevi. Consul

tații la fizică (bacalau
reat) teme: Generatoare 
și motoare electrice. 
Tv. pentru specialiști. 
Curs de limba rusă. 
Studioul pionierilor. „Timp 
record". Finala Campio
natelor republicane de 
copii la înot.

10.30 Telejurnalul de seară.
10,60

18.00
18,30
10,00

20,00
20,26

21,00

22,30

22.50
2.5,20
23,30

Rirlbtinu! meteorologic. 
Publicitate.
Film serial „Vikingii", 
întrebări la care s-a răs
puns... întrebări ia care 
nu s-a răspuns încă. 
Film artistic „Cum 
reușește în dragoste". 
Rezumat filmat de 
Festivalul tineretului 
la Solia. 
Vacanță pe portativ. 
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

Sînt oameni ca toți oamenii. Le 
place, probabil, muzica ușoară, car
tofii pa! șl au visat toată viața să 
ocupe un apartament cu încălzire 
centrală. Adio făcut surcele în' fie
care zi, cărat cenușa, aprins focul, 
încălzit apa, fum, funingine, neca
zuri. Și visul II s-a împlinit. Astăzi 
fiecare ocupă un apartament cu în
călzire centrală. Adică îl ocupă mai 
de mult dar vreau să zic că șl as
tăzi duc aceeași viață confortabilă. 
Cred șl eu că le convine. Cît au 
fost Iernile de lungi au hibernat la 
căldurîcă cu robinetele caloriferelor 
deschise la maximum. Afară vijelie 
și înăuntru o folie. Să tot trăiești. 
Apă caldă o dală sau de două ori 
pe săptămînă, baia-l baie, căldura-i 
căldură și viața-I frumoasă 1

Și cu toate acestea, oamenii noș
tri suferă. Au bai cu memoria. Nu 
știu cum se face că uită să plăteas-

se

Ia 
de

Noul și perseverența 
mînă-n mină

/Urmare din pag. 1)

f msoveanu Dumitru, Bucur Vasile 
si alți lăcătuși și mecanici au mon
tat combina în abataj, după ce an 
fost controlate cu minuțiozitate ar
măturile, transportoarele, a sosit 
și ziua cînd semnalul de începere a 
fost dat. La 16 iulie, ca un uriaș a- 
nifnal preistoric, răsărit parcă de 
undeva din adîncuri, combina înfo
metată a început să muște din strat. 
In urma ei peretele rămînca drept, 
zidit parcă din cine știe ce cărămizi 
smolite. De atunci, în fiecare zi. 
combina înghite cile o fîșie de căr
bune echivalentă cu peste 400 
in acest fel producția lunară a 
tajnlui va crește cu peste 2 500 
față de metoda cu pușcare.

M-am despărțit de acești oameni 
să se ata- 
formeze o 
harnici mi- 
emoție șl 

ca nu pes-

tone, 
aba- 
tone

minunați, care an reușit 
șeze unul celuilalt și să 
familie mare, familia de 
nori ai sectorului II, cu 
nîîndrie, cu promisiunea
te multă vreme să-i revăd din nou, 
să scriu iarăși despre succesele lor, 
care acum în preajma sărbătorii 
Centenarului mineritului în Valea 
Jiului îi așează la loc de cinste 
între ceilalți la fel de harnici din 
marea familie a minerilor din Va
lea Jiului.

CU „TITLURI"
că acest confort. Trece un an, doi 
șl el se fac că plouă, de parcă cup
toarele centralelon termice ai ardă 
așa ca flacăra olimpică, fără să Ie 
aprindă cineva, să le încarce, să le 
întrețină și să le repare la nevoie. 
Doamne ferește să Ie amintească 
cineva de plata încălzirii centrale. 
Se fac foc șl pară, scot flăcări pe 
nări, tună și fulgeră, adică, într-un 
cuvînt, fac ca trenul Ia Sinaia!

Nu s-ar putea spune despre dîn- 
șil că sînt niște „zgîrie-brînză", sau 
niște ,'fluieră-n ciorbă’ cu punga 
mereu nesătulă ca să nu poătă plăti 
o „țidulă". Au, slavă 
larii bunicele.

Și-acum, să vedem
a acestoT cumsecade debitori: Zam
fir Vasile, salariat la E. M. Lupeni, 
blocul A, ap. 10, debit 1 068 le!)' 
Ioana Ioâchim, salariat la E. M. Lu
peni, bloc 1, ap. 18, debit 1 229 Iei;

domnului, sâ-

siluația Ia zf

’’.‘'.•Șiww»

SPORT
Pregătiri pentru finala
pe țară a „Cupei Minerul"

Pînă 
„Cupei 
Știe,

finale a
cum se

la disputarea etapei 
Minerul", care, după 

va avea loc în Petroșani în 
zilele de 3 și 4 august, au mai ră
mas doar citeva zile. Sportivii care 
vor reprezenta județul nostru la a- 
ceastă primă ediție a „Cupei Mine
rul" se pregătesc intens. ITandbaliș- 
tii de la asociația sportivă Minerul 
Lupeni, tare ne reprezintă la aceas
tă mare întrecere, efectuează în fie
care zi antrenamente, iar din două 
în două zile susțin jocuri de veri
ficare. In unul din recentele jocuri, 
Minerul Lupeni a avut ca partener

de întrecere echipa Școlii sportive 
din Crâiova, aflată în tabăra de ju
niori de la Petroșani. Desfășurînd 
un joc de un bun nivel tehnic, e- 
< hipa minerilor a întrecut cu 32—20 
pe cea e elevilor din Craiova. Hand- 
baliștii din Lupeni vor mai susține 
două înlîlniri la Petroșani avînd ca 
adversare tot selecționate de ju
niori din tabără.

Pregătiri asidue fac și voleibaliș
tii, atleții și popicarii noștri care 
doresc să aibă o comportare cît mai 
bună în finala pe țară a „Cupei 
Minerul",

Competifiâ sportive m cinstea 
Zilei minerului

orașului Petrila, în zilele de 4 și 
august vor li organizate mai mul- 
întreceri sportive în cinstea Zi- 
minerului. La clubul din Petrila

Din inițiativa Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
al 
11 
le 
lei
vor avea loc, în 4 august, întrece
rile de șah și tenis de masă. Întâl
nirile de handbal, fotbal și popice 
vor avea loc la Lonea. De remarcat

că întîlnirea de handbal se 
fășura pe noul teren recent 
jat lingă clubul din Lonca. 
de 11 august vor avea loc 
iile revanșă. Asociația care
taliza în final cel mai mare număr 
de puncte, va primi drept trofeu din 
partea organizatorilor o cupă.

va des- 
amena- 
In ziua 
întrece- 
va to-

S. BĂLOI

PELICULA
NEGATIVA

Cine-o fi stăpînul ?
::s.

î 
i ::

:::

Un cazan în care „fierbe nepăsa
rea" de peste un an de zile, uitat 
pe marginea șoselei naționale, în ă- 
propiere de puțurile minei Uricani. 
Se pare că în prezent, cazanul nu 
are stăpîn. Unii spun că aparține 
T.C.M.M.-ului 
cantine. Alții 
rul cazanului 
noastră n-a 
descopere în 
prinderi se 
dar e sigur 
stăpîn.

Cine o fi

și ar fi destinat unei 
afirmă că proprieta- 

ar fi D.J.T.A. Pelicula 
reușit deocamdată să 
inventarul cărei între-

atlă înregistrat cazanul, 
că el are pe undeva un

oare ?

IRLANDA o țară veșnic verde
(Urmare din pag. 1)

numită Irlanda de nord care se mai 
află încă sub dependență engleză.

Această luptă și-a pus amprenta 
pe istoria, soarta, trăsăturile carac
teristice ale irlandezului.

— Da, sîntem dîrji, recunoaște 
oricare irlandez. Dar, dacă n-ăm fi 
fost așa, am fi putut oare să supra
viețuim jugului străin?

Acest jug a fost într-adevăr greu 
pentru poporul irlandez, 
cui diîi Europa a cărui 
scăzut considerabil. De 
ne în 1845, numărul 
care trăiesc astăzi în i 
dependentă a ajuns la 
Două milioane au pierit tn anii foa
metei groaznice de la jumătatea se
colului trecut. Mizeria, asuprirea au 
alungat milioane de irlandezi din 
casele și de pe pămîntufile lor îm- 
prăștiindu-i în lumea întreagă.

Irlandezul nu este numai dfrz, el 
este inimos și drept. In casa lui de 
la țară se va găsi totdeauna, pentru 
oaspete, șuncă și bere, șl o sticlă de 
„ketch tip’ — rachiul de casă tra
dițional. Irlandezii sînt oameni ve
seli. Le plac muzica, cîntecele popu
lare sonore și ritmice. Cel măi ve
chi instrument popular este harpa, 
a cărei Imagine este înfățișată pe 
stema republicii.

Castelul medieval 
regiunea Shannon a 
așa cum era în sec. 
jăt pentru a primi oaspeții din sec. 
XX la ospețe de modă străveche. 
Mîncărurile se servesc în farfurii 
de plumb sau de pămînt, dar nu se 
folosesc lingurile șt furculițele Pen
tru a nu „supăra spiritele’, iar me
niul este la fel cu cel pe care 11 
mînca stăpînul medieval al castalu- 
lui, lordul Gort: vînat și somen 
stropite cu vin de miere. Tinere,

. El este uni- 
i populație a 

la 8 milîoa- 
irlandezilor 

republica ln- 
2,9 milioane.

Boonrafby din 
fost restaurat 
XIV șl atneha-

îmbrăcate în costumele doamnelor 
din castelul lordului Gort, cîntă 
melodii populare armonioase, în a- 
companiamentul harpei.

Cel mai mult se cîntă în „pubs"-u- 
rile irlandeze — cîrciumioare-baruri, 
caracteristice în special pentru ora
șul Dublin, capitala țării. Intr-un 
colț al micii săli, arhiplină în fie
care seară, stă un tînăr care cîntă 
acompaniindu-se la chitară sau vi
oară, melodia fiind reluată de toți 
cei de față.

„Pubs"-urile nu sînt numai loca
luri de distracție, ele reprezintă ce
lule importante ale vieții obștești 
în Irlanda. Aici se întîlnesc poeți și 
scriitori, pictori și muzicieni, care 
dezbat idei artistice la o halbă de 
bere neagră, însoțită adeseori de un 
pahar cu whisky alb irlandez. In 
multe asemenea localuri din Dublin 
și-au petrecut nopțile Bernard Shaw, 
Oscar Wilde și James Joyce.

Irlandezii! are un simț ascuțit al 
ufhofului. In „pub" se pot auzi dis
cuții foarte interesante, în cate re
plicile sînt foarte istețe și spiritua
le. Discuțiile pe o temă, adeseori o- 
bișnuită din viața de toate zilele, se 
transformă de multe ori înlr-o mică 
piesă improvizată într-un act, fără 
scenă și public. Nu degeaba spunea 
Bernard Shaw: „Toți oamenii mari 
din teatrul englez sînt irlandezi".

Multi cred despre Irlanda că tre
buie să fie o țară friguroasă, 
soare și scufundată în ceață,
este o gravă eroare: Irlanda este 
o țară frumoasă, veșnic plină de 
verdeață, cu o climă foarte tempe
rată. Sub influenta binefăcătoare a 
Golfstreamului temperatura medie 
este iarna de plus 5°, iar vara urcă 
pînă la 21—23°. In 
pomenește zăpadă, ger sau Arșiță. 
Este drept că plouă des, dâr este și 
soare din belșug.

Regiunile din jurul orașelor Kil-

țărmurile cărora crește 
luxuriantă, aproape tra

capitala Irlandei, este 
care

care 
din 
ele- 
mă-

fără
Dar

Irlanda nu se

larney, Cork, Limerick și Shannon 
din partea de sud a țării sînt brăz
date de golfuri marine adinei, ospi
taliere, pe 
o vegetație 
picală.

Dublinul,
locuit de 700 000 de oameni, 
duc o viață liniștită, puțin provin
cială. După miezul nopții totul doar
me. De ambele părți ale străzilor 
largi, ale piețelor și bulevardelor 
pline de flori, cu o circulație in
tensă, se înalță construcții impozan
te în stiluri din sec. XVIII, 
sînt cele mai bine conservate 
întreaga Europă. Strada cea mai 
gantă este „Graiton Street" cu
gazine mari, pline de mărfuri scum
pe.

De cîțiva ani Irlanda își „expune" 
intens frumusețile. Există puține 
țări în lume în care bugetul să de
pindă atît de mult de turism ca 
aici. Acum se fac mari, eforturi în 
această direcție. Cele mai frumoa
se castele sînt restaurate și trans
formate în hoteluri confortabile. Se 
construiesc și hoteluri noi, drumuri 
noi. In toate localitățile se întîlnesc 
numeroa'se case cu anunțuri mari : 
„Casă și masă".

Există o tendință vădită de dez
voltare a turismului, dar aceasta 
numai în cadrul elementului tlațid- 
nal, tipic pentru tară, deoarece ir
landezul ține, în primul rînd, la sim
țul său național și Ia mîndria sa, și 
apoi la bani. Aceasla este de fapt 
în interesul turistului, pentru că el 
poate simți astfel atmosfera tării, 
modul de viață al ospitalierilor săi 
locuitori.

Iată două cifre grăitoare pentru 
dezvoltarea turismului în’ Irlanda : 
în 1967 țara a fost vizitată de 
1800 000 de străini, care au lăsat 
acolo 84 milioane de lire sterline 
(peste 200 milioane de dolari).

șl tovarășul inginer Sabău îoân de 
Ia E. M, Uricani, Aleea Liliacului, 
blocul 3, ap. 23, detfit 3 708 leii Co
mentariile sînt de prisos.

Pentru promptitudinea cu care a- 
ceștl oameni și-au „achitat" dato
riile față de stat, I.L.L. Lupeni le-a 
acordat „titluri executorii". Adică 
„hotărîre judecătorească sau orîcd 
alt înscris prevăzut de lege, care 
permite executarea silită”. Adică re
ținerea din salariu a sumei datorate. 
Dacă nu și-au achitat 
timp, acum n-au decît 
pe... nasturi.

Pentru „distincții" noi

datoriile la 
să lucreze

îi felicităm 
în numele tuturor celor care au plă
tit căldurica și pentru el șl Ie urăm 
ca titlurile obținute să Ie poarte cit 
măi puțin și fără să bată toba 1

NICU POPA

PRONOEXPRES
La tragerea concursului l’ronocx- 

pres nr. 81 din 31 iulie 1968 au fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea I-a: 2 40 12 86 33 
Numere de rezervă: 45 41.
Fond de premii i 411 397 fel. 
Extragerea a Il-a : 21 18 2 27 17 31.
Numere de rezervă: 14 12.
Fond de premii: 310 710 Iei -p 

34 767 161 report.
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VINERI 2 AUGUST

Aladin,
Aladin...

adus aici, insă ni- 
îngrijește de soar- 
Atit am fost bune

Noapte de vară. întuneric. 
Pc strada Independenței din 
Petroșani sO aude următorul 
dialog :

— Ne-au 
meni nu se 
la noastră,
pînă ne-au fixat pe stîlpii voi
nici de beton, apoi ne-au dat 
uitării.

— Mi-e rușine să mă uit în 
ochii oamenilor. Simt că-mi 
crapă obrazul. De cînd mi l-a 
plesnit un copil cu praștia...

In întunericul nopții, LĂM
PILE fixate cu luni în urmă 
pe stilpi, își depling soarta. 
De undeva răzbate o frîntură 
din melodia „Aladin, Aladin...". 
De-o fi cumva vorba despre 
Aladin din 
losea de o 
se va face 
pe strada

basme, care se fo- 
lampă miraculoasă, 
din nou lumină și 
Independenței.

unde nu... Cetățenii 
să aștepte mult și 
vor veni cei de la 
iectro-montaț Sibiu,

De 
n-au deci! 
bine pînă 
Trustul E- 
căre tără

gănează darea în folosință 
rețelelor din această parte 
orașului I

ri 
a

VINERI 2 AUGUST
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Vi

contele plătește polița; Republica: 
Sfîrșitul agentului W 4 C; PETRILA : 
Topkapi; LONEA — Mine tul: Cerul 
începe la etajul UI; 7 Noierribtie : 
Noaptea nunții în ploaie; ANlNoA- 
SA : Pentru cîțiva dolari în plus; 
VULCAN : Sfîntul la pîndă; LUPENI 
— Muncitoresc: Sus mîinile dom
nilor polițiști; Cultural: Pasărea tim
purie.

Pe urmele
Un răspuns 
incomplet

Ca răspuns la articolul „Așa tre
buie să arate un bloc nou ?“ publi
cat în ziarul nostru nr. 5 817, con
ducerea Întreprinderii de locuințe și 
localuri Petroșani ne face cunoscut 
că: ,,In urma controlului efectuat 
la fața locului s-a constatat că cele 
sesizate în articol corespund reali
tății". Și în continuare : „Mențio
năm însă că defecțiunile semnalate 
se datorează, în majoritatea lor, lo
catarilor care au descompletat In
ventatul blocului în sensul că au luat 
întrerupătoarele, ușile și oglindă de 
la ascensor", Atît. Or, in articol au 
fost semnalate o serie de defecțiuni 
pentru a căror înlăturare sînt ne
cesare măsuri imediate, despre care 
nu se vorbește nimic în răspuns. 
Sectorul I.L.L. Vulcan, administrația 
de clădiri nu sînt cu nimic vinovate 
de starea în care a ajuns blocul F 8 
din Vulcan ?
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Pasageri 
remarcați

Constructorii care locuiesc
cartierul Aeroport se îndreap
tă spre locurile de muncă cu 
autobuzele, ca și alți sttldfitiți. 
Dar constructorii nu sini la 
fel ca alți pasageri. „Pe ei îi 
poți distinge unde lucrează 
după salopetele pline de var,

mortar, rugină" — ne Infor
mează Iov. Borza Dezideriu, 
tehnician la C.C.V.J. Pe bună 
dreptate omul se întreabă? ce 
ar fi dacă salariata de toate 
proiesille ar urca tn autobuze 
în hainele cu care lucrează în 
abataje, ateliere, Spitale, școli 
etc. ? Bine că nu sînt construc
torii, și în special cei care lo
cuiesc în cartierul Aeroport, 
scafandri că ne-ar pune înlr-o 
și mai mare încurcătură. Așa, 
în cel mai rău coz, nu pot de
ci! să-i facă și pe alții să se 
simtă pe schele chiar și a- 
tunci cînd se îndreaptă 
ofițerul stării civile.

„Costumul“ 
meritat

PROGRAMUL I

spre

• ••

prin 
Mu- 
citl- 
ușa

După cină, Nicolaescu Maria, 
mai zăbovi cu treburile 
casă (Vulcan, str. Andrei 
reșanu nr. 4). Ginți să se 
ce, auzi un zgomot. La
de Ia intrare. Se apropie să vadă 
ce-i. In întuneric nu putu dis
tinge mare lucru. Dar își dădu 
seama că cineva o fură. Pen
tru a se convinge mai bine, 
pentru a-și salva lucrurile, ar 
pfihse lumina. In încăpere era 
tot o femeie. Venită cu gin- 
duri negre. Fiind descoperită 
de gazdă, hoața a început s-o 
lovească cu pumnii. Apoi s-a 
făcut nevăzută. Cu lucruri cu 
tot. N-a mai apucat însă Rațiu 
Maria din Paroșeni să îmbra
ce hainele furate. Un timp îșl 
va avea îmbrăcămintea asigu
rată. Dei place, de nu tot va 
purta costum vărgat. II merită.

P. BREBEN

materialelor publicate
Critica a avut efect

Răspunzând la articolul „ALCO
OLUL LA VOLAN", publicat în nr. 
5 812 al ziarului, conducerea Gru
pului de șantiere al T.C.M.M. ne in
formează că articolul a avut un e- 
fect deosebit în special față de con
ducătorii auto, precum și față de 
salariâții care coordonează mijloacele 
de transport. In ședința de lucru 
din ziua de 19 iulie 1968, articolul 
a fost prelucrat cu salariații de la 
sectorul de transport.

Și în încheiere: „In ceea ce pri
vește conducătorul auto Groza A., nu 
mai lucrează pe mașină, a fost re
partizat la o echipă de muncitori 
din șantief" Ia care noi adăugăm: 
nici nu mai putea întrucît i s-a 
tras permisul de

între altele, și condițiile necores
punzătoare în care se desfășoară vîn- 
r.area produselor lactate pe piețe.

In răspunsul său, Administrația 
piețelor Petroșani ne comunică : 
„Toate piețele din cadrul municipiu
lui âu fost dotate cu șorțuri, bonete 
și basmale. S-au luat măsuri 
dată cu eliberarea cîntarului 
obligati producătorii care își 
produsele lactate pe piață să 
șorțuri și bonete".

Toate bune, dacă aceeași Adminis
trație 
ceastă

De 
trația
preconizează cu referire la acei pro
ducători care pun în vînzare produ
se fără cîntar (smîntîhă, lapte bă
tut) văzuți de toată lumea în piață 
fără șorțuri, bonete sau basmale?

Sînt scutiți de a Ie purta ?

5,00 Buletin de știri f 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață j 6,00 
— 8,25 Muzică șl actualități; 8,25
Moment poetic) 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Cîntece de muncă; 10,10 Noi înre
gistrări de muzică românească; 10,30 
Soliști și formații artistice dd ama
torii 11,00 Buletin de știri) 11,05 
Suita „Holberg" de Grieg; 11,35 Re
cital de operă Lucia Bercescu ; 11,45 
Sfatul medicului: Culegerea și con
servarea corectă a plantelor medi
cinale; 12,00 Muzică ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară ; 14,00 Emi
siune de folclor; 14,15 Dumbrava 
minunată (emisiune pentru copii); 
14,25 Radiopublicitate i 14.50 Cînte
ce populare cu Viorica Groza; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 Sonata 
în La major pentru violoncel șl 
pian de Weber; 15,15 Lectură în 
premieră ; 15,35 Farmecul unul vals; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 La 
acordeon George Sîrbu; 16,30 Co
respondență specială; 16,45 Con
certul nr. 1 în Mi bemol major pen
tru pian și orchestră de Saint — 
Saens; 17,15 Pentru patriei 17,45 
Din repertoriul corului Radiotelevl- 
ziunii; 18,00 Buletin de știri; 18,02 
Revista economică ; 18,20 Vechi me
lodii popularb; 18,45 Moment Enri
co Caruso; 19,00 Radiogazeta de
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră ; 20,00 Buletin de
știri; 20,65 Actualitatea în revis
tele literare j 20,20 Cîntă Ioana Ra
du ; 20,40 Sergiu Cioiu interpretea
ză melodii 
20,55 
Iodii 
21,05 
zică 
Ietin
Muzică ușoară de Gelu Solomones- 
cu; 22,30 Moment poetic; 22,35
Cînlece lirice ; 23,00 Voci, orchestre, 
melodii; 24,00 Buletin de 
0,05—3,50 Estrada nocturnă.

de Alexandru Mandi; 
Noapte bună, copii) 21,00 Me- 

interpretate de Liz Brady; 
Emisiune literară ; 21,25 Mu-

ușoară; 22,00 Radiojurnal. Bu- 
meteorologic. Sport; 22,20

PROGRAMUL II

condiicSre.

Cum stat oferite 
produsele lactate

re-

In articolul „Cum sînt gospodă
rite piețele noastre", publicat în 
nr. 5 794 al ziarului, au fost arătate,

C. C. V. J.
EXPLOATARE* OESCHIDERI

DE MIHE M
cu sediul în Paroșeni, 
municipiul Petroșani

ține concurs pentru 
toarelor posturi

® maiștri minieri

ocuparea urmă

@ maiștri electromecanici
Concursul se Va ține la sediul 

zilele de 5 și 6 anglist a. c.

Salarizarea în conformitate cti

E.D.M.N. din Paroșeni, în

ILC.M. 1 116/1965.

ltiâ zilnic de la sârVititilInformații suplimentare se pol
plan și organizarea muncii al întreprinderii, telefon 1017.

Secția de distribuire
a energiei electrice

VALEA JIULUI

PETROȘANI
Face cunoscut consumatorilor de energie electrică din 

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.

știri 1

ca o 
să fie 
desfac 
ridice

a piețelor ar controla cum a- 
obligație este respectată.

asemenea, întrebăm Adminis- 
piețelor Petroșani ce măsuri

Pe cînd condiții 
pentru Secția service 
auto-moto ?

Iri numărul 5 789 al ziarului a a- 
părut articolul „SECȚIA SERVICE 
AUTO-MOTO ESTE PREZENTĂ 
DOAR PE FIRMĂ" la care Uniunea 
județeană a cooperativelor meșteșu
gărești — Deva ne răspunde: ,,A- 
menajarea secției auto-moto din Pe
troșani este condiționată de elibe
rarea spațiilor ocupate de locatarii 
din curtea atelierului pentru care 
conducerea cooperativei a făcut de
mersuri la Consiliul popular provi
zoriii al municipiului Petroșani".

Fată de acest răspuns, părerea 
noastră este că nu prin transforma
rea Unor sfinții locative se va rezol
va probleitia secției. Dezvoltarea lu- 
tisiriiiliii, creșterea numărului de 
mijloace atifo, imp'hrie construirea 
unlli atelier dotat cu tot utilajul ne
cesar activității în condiții corespun
zătoare cerințelor artiiăle din partea 
unei astfel de unități.

muz!-
Știri î 

fanfara ;

7,00 Dragă mi-e Oltenia — 
că populară; 7,30 Buletin de 
7,40 Muzică; 7,45 Cîntă 
8,00 Jocuri populare (la taragot Va
sile Petrică); 8,10 Tot înainte; 8,30 
Buletin de știri ; 8,35 Piese instru
mentale | 9,00 Muzică din opera
„Mignon" de Ambrosie Thomas ; 
9,30 Formații românești de cameră; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Melodii 
interpretate Ia muzicuță; 10,10 Tea
tru radiofonic: „Căsnicia nu-i o 
joacă", comedie de I. Șerban; 11,20 
Muzică ușoară ; 
pian; 12,00 
Cîntece și 
ușoară de 
Urmuzescu i

Recital de operă 
Goangă ; 14,00 Ra- 
Concert de prinz.; 

din estrada noctur- 
dlrt

11,45 Piese 
Buletin de știri 
jocuri ; 12,30
Viorel Doboș 
13,30 Revista r<

științifice; 13,40 
Pclre Ștefănescu 
diojurnal; 14,08 
15,00 Selecțiuni 
na ; 15,30 Prelucrări din folclor;
16,00 Cîntă orchestra simfonică a 
Filarmonicii „Banatul" din Timișoa
ra; 16,15 Potpuriuri de muzică u- 
șoară ; 16,20 Pe teme medicale;
16.30 Program de cîntece | 16.50 Cîn
tă Lila Cristcscu ; 17,00 Radiojur
nal; 17,15 Din pîlnia gramofonului; 
17,35 Formația Les Lunceaux; 17,45 
Muzicieni români de azi 
zicieni români 
tăti de muzica 
We-Five; 18,30 
lui XX : Max 
melodii 
letin de știri ;
tic; 19,20 Seară de operă : „Forța 
destinului" db Verdi ; 21,00 Buletin 
de știri ; 21,05 Seară de operă (con
tinuare) ; 21,30 Studioul de poezie; 
21,50 Scară de operă (continuare);
22.30 Fragmente simfonice din bale
tul „Marsia" de Luigi Dallapiccola; 
23,00 Radiojurnal. 23,07 Antologia 
discului; 23,52 Melodii... melodii; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

de feri ; 
ușoară
Scriitori
Frish ; 18,50

despre mu-
18,10 Nou- 

cu formația 
ai secdlu-

Două
cu Aida Moga; 18,55 Bu- 

19,00 Album folclo-

aiagajează s
— ȘEF SERVICIU ELABORAREA DOCUMENTELOR LA 

CENTRALĂ I.L.L. PETROȘANI.

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

- MAISTRU CONSTRUCTOR LA SECTORUL I.L.L.
IIIPENI.

Condiții: Diplomă de maistru.

ADMINISTRATOR FOND LOCATIV PETROȘANI.

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

vechime.

- ȘOFER

Condiții : 
teqbria B—C.

Inîormații 
sonal al 
1147.

LA SECTORUL I.L.L. LUPENI.

Carnet de conducere pentru vehicule de ca-

suplimentare se pot lua de la serviciul 
întreprinderii, str. Mihai Viteazul nr. 9, telefon

pet

i
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FESTIVALUL
PRAGA 81 (Agerpres). —
La Praga au început lucră

rile celei de-a doua ședințe a 
Consiliului National Ceh. Pe 
ordinea de zi se află regula
mentul de funcționare și ale
gerea organelor Consiliului.

Cestmir Cisar, președintele 
Consiliului National Ceh, a 
prezentat un raport privind 
concepțiile de b,ază ale politi
cii naționale a Cehiei. Actua
la politică a Cehiei nu poate 
fi decît o politică socialistă, a 
spus el. Cehoslovacia federa
tivă va fi o uniune statală e- 
gală în drepturi a cehilor și 
slovacilor, care trăiesc în re
publicile lor naționale. Baza 
politică a federației este socia
lismul democratic, așa cum a 
fost formulat în programul de 
acțiune al P.C. din Cehoslova
cia și în principiile programu
lui Frontului National.

In continuare, Cestmir Cisar 
a făcut o prezentare a caracte
risticilor pe care le-' va avea 
sistemul statal juridic federa
tiv al Cehoslovaciei, care ur
mează să fie proclamat la 29 
octombrie, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a creării Ceho
slovaciei.

Cestmir Cisar a vorbit apoi 
despre politica externă a Ce
hoslovaciei șl relațiile sale cu

R. P. a Yemenului de sud

SITUAȚIA SE MENȚINE 
ÎNCORDATA

ADEN 31 (Agerpres). In 
Republica Populară a Yemenu
lui de sud situația se menține 
încordată. In diverse reqiuni 
ale țării continuă să aibă loc 
lupte violente între forțele ar
mate Yemenite și grupurile tri
burilor rebele sprijinite de 
cercurile regaliste și de foștii 
sultani din Arabia de Sud. A- 
viația guvernamentală, lansată

PEiSE M
CWIML

Dacă ar trăi și nu ar ii 
fost judecat de partizani, 
Benito Mussolini, „ducele", 
ar avea dreptul la o pensie 
de aproximativ 700.000 lire 
lunar. Pare de necrezut, dar 
totuși așa este. Curtea de 
apel a stabilit că fostul dic
tator italian a fost timp de 
20 de ani — mai precis de 
la 28 octombrie 1022 la 26 
iulie 1943 — „un funcționar 
public in serviciul țării". 
Intr-adevctr, bune servicii a 
adus tării 1 De aceea i se 
și cuvine o pensie iar pen
tru că el nu mai trăiește, 
pensia ii revine sofiei.

Rachele Mussolini, sofia 
„condottierului", a prezentat 
in acest sens o cerere Mi
nisterului Trezoreriei și Pre
ședinției Consiliului de Mi
niștri. După șapte ani, 
Curtea de apel a stabilit, pe

Corespondentă
baza unei legi datină din 1895 

și a alteia din 1923, că vă
duva lui Mussolini trebuie 
să primească o pensie de 
350.000 lire, revenindu-i a- 
proximativ și 30.000.000 lire 
din urmă.

Așa a hotărit „justiția", 
care nu a ținut seama că 
sute de mii de persoane șu
ieră Încă de pe urma „ser
viciilor” aduse țării de Mus
solini, că țara a avut ne
voie de două decenii pentru 
a șterge urmele acestor 
„servicii", că mii de persoa
ne — văduvele șl fiii sol- 
daților care nu s-au mai 
Întors de pe front — nu i-au 
uitat Încă pe cei căzuți din 
vina regimului căruia i-a 
dat naștere „ducele", că 
mii de persoane persecutate 
de fasciști luptă Încă și a- 
cum pentru a putea obține 
o pensie. Pe baza legilor in 
vigoare, deși în unele sec
toare. acestea nu mai co
respund de multă vreme in
tereselor actuale (să nu ui
tăm că și modul de organi
zare a invățămîntujui supe
rior are Încă la bază o se
rie de legi din perioada fas
cistă, fapt care a dus la 
mișcările studențești desfă
șurate recent in Italia), nu 
s-a ținut seama ele faptul 
că în momentul de față chiar 
în fără au Ioc greve și nu
meroase manifestații de pro
test prin care se cere spo
rirea pensiilor. In urma unor 
mișcări revendicative de 
amploare, parlamentul a fost 
nevoit să ia in dezbatere 
propunerea stîngii de spo
rire a pensiilor.

Știrea sentinței Curții de 
apel în „cazul Mussolini" a 
provocat indignarea opiniei 
publice italiene. Dosarul nu 
va putea fi închis, desigur, 
deoarece cei care au sufe
rit și mai suferă încă de pe 
urma „serviciilor ducelui” 
vor continua să-și spună cu- 
vintul.

GIORGIO PASTORE 
corespondentul Agerpres 

la Roma

Raportul prezentat de Cestmir Cisar
celelalte țări.

Relațiile cu țările socialiste, 
colaborarea prietenească — po
litică, economică și culturală 
— cu acestea constituie sar
cina cea mai importantă a po
liticii noastre externe. Atunci 
cînd vorbim despre unitatea 
țărilor socialiste, noi conside
răm că această unitate trebuie 
să se întemeieze pe respecta
rea condițiilor diferite și a spe
cificului țărilor respective, pe 
deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc, suveranita
te, solidaritate și neamestec 
în treburile celuilalt. Fiecare 
tară poate să rezolve proble
mele sale în mod independent, 
deoarece numai forțele sale 
politice și organele ei de stat 
pot cunoaște cel mai bine si
tuația și pot stabili programul 
de acțiune. Nimeni dinafară 
nu poate aprecia temeinicia n- 
nor măsuri sau a altora, a ac-

în luptă, a bombardat pozițiile 
deținute de grupurile rebelilor, 
care au pătruns pînă în apro
pierea Adenului.

Ministrul de externe al Ye
menului de sud, Seif Ahmed 
Dhali, care s-a înapoiat de la 
Sanaa, a declarat că țara sa 
se află în fața unei ofensive 
a reacțiunii imperialiste. Po
trivit surselor guvernamentale, 
această ofensivă declanșată cu 
scopul răsturnării actualului 
regim din Republica Populară 
a Yemenului de sud, constituie 
cea mai qravă amenințare că
reia tînărul stat îi face față 
după proclamarea independen
ței.

In capitala Mexicului con
tinuă manifestațiile studen
țești împotriva represiunilor 
poliției. Noi incidente au fost 
înregistrate marți seara între 
cei peste 3.000 de studenți, a- 
dunați în cartierul Ministeru
lui de Interne, și detașamen
tele forțelor armate mexicane 
chemate să sprijine unitățile 
polițienești. Circulația rutieră 
a fost întreruptă pe principa
lele străzi ale orașului. Potri
vit agențiilor de presă, în tim
pul ciocnirilor un student și-a

R. S, F. Amfiteatrul roman din Pola

---------- ------ -
© In cadrul ciclului „Geniile 

lumii* 1', posturile de radio alge
riene au prezentat marți seara o 
emisiune de 45 minute consa
crată vieții și operei marelui 
compozitor român George Enes- 
cu. Prezentarea a fost ilustrată 
cu fragmente din lucrările com
pozitorului.

ția a fost condusă de profesorul 
Zerbini. Identitatea donatorului 
cit și a primitorului nu este incă 
cunoscută.

@ Micuța Shelia Renee Stan
ford, în vîrstă de 16 luni, a de
cedat marți Ia spitalul pentru 
copii din Houston, după ce cu 
patru ore și jumătate in urmă
i se grefase ficatul. „Donatoa- 
rea", Janice Maria Samuel, năs
cută luni, a murit de o comoție 
cerebrală.

© In nordul Turciei au fost 
resimțite marți patru cutremure 
de pămint care nu au provocat 
insă pagube. Noile cutremure 
s-au produs în regiunea în care 
au fost înregistrate în iulie anul 
trecut puternicele mișcări telu
rice de pe urma cărora și-au 
pierdut viața aproape 100 er- 
soane.

_______________________________________

® Fostul președinte al Brazi
liei, Janio Quadros, a fost 
transferat marți cu un avion 
militar de la locuința sa in lo
calitatea Corumba (statul Mato 
Grosso), unde i-a fost stabilit 
„domiciliu forțat" pe o perioa
dă de 120 de zile, pentru că a 
criticat regimul mareșalului Cos
ta e Silva.

© După cum relatează a- 
genția MEN, reprezentantul de 
la Cairo al Uniunii poporului 
african Zimbabwe (Z.A.P.U.), a 
făcut o declarație în care a sub- 

țiunilor concrete, cu atît mai 
mult nu poate să exercite pre
siuni și să profereze amenin
țări.

După cum a confirmat expe
riența — a spus vorbitorul — 
ignorarea condițiilor specifice 
în construcția socialistă slăbeș
te posibilitățile socialismului 
de a acționa mai puternic asu
pra evoluției situației interna
ționale, creează în societatea 
socialistă o situație de conflict, 
care discreditează ideile so
cialismului și aduce prejudicii 
întregului sistem socialist.

Evenimentele din ultimele 
șăptămîni, a arătat Cisar, au 
creat o nouă situație politică 
internațională pentru Ceho
slovacia. S-a ivit primejdia u- 
nei serioase slăbiri a relațiilor 
cu cele cinci țări socialiste, ca
re, prin scrisoarea lor de la 
Varșovia, au deschis , un foc. 
puternic asupra politicii noas
tre actuale. Pe de altă parte, 
s-au consolidat relațiile noastre 
cu Iugoslavia și România, ca
re respectă suveranitatea tă
rii noastre și manifestă o în
țelegere deplină față de acțiu
nile noastre. Poziția noastră 
este limpede : sîntem convinși 
de justețea politicii noastre și 
de aceea o vom continua cu 
toată hotărîrea. In același timp, 
dorim să întreprindem tot ce 
este posibil din partea noastră 
pentru a înlătura încordarea 
creată în relațiile cu țările ai 
căror reprezentanți au semnat 
scrisoarea de la Varșovia. Con
siderăm că aceasta este o po
ziție rațională, demnă și pe 
care o înțelege întreaga opinie 
publică progresistă din lume, 
a declarat în încheiere preșe
dintele Consiliului National 
Ceh.

Convorbirile 
cehoslovace — 
sovietice

PRAGA 31 (Agerpres). — La 
31 iulie, în orașul Cierna nad 
Tisou au continuat convorbi
rile dintre Prezidiul Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și Biroul 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. După cum 
anunță agențiile CTK și TASS, 
convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

Io rapitala (arii continuă 
manifestațiile stsidenfești 
e Grave tulburări în orașul 
Villahermosa

au
a-

50.

pierdut viața, iar alți 60 
(ost răniți. Numărul noilor 
restări depășește cifra de 
Armata a tras în aer focuri 
de armă pentru a intimida pe 
demonstranții care au ocupat 
strada unde se află sediul Mi
nisterului de Interne.

☆
Pe de altă parte, s-a anun

țat că tulburări grave între 
studenți și poliție au avut loc 
marți în orașul Villahermosa, 
capitala statului Tabasco. Un 
număr de 50 de persoane au 
fost rănite, cînd politia a des-

liniat că în urma recentelor 
lupte care au avut loc în regiu
nile centrale ale Rhodesiei în
tre patrioți și forțele de poliție 
ale regimului de la Salisbury, 
14 soldați inamici au fost uciși

© Agenția France Presse re
latează că Arabia Saudită con
struiește in prezent la Khemis 
Mushayt, în sudul țării, la apro
ximativ 100 kilometri de fron 
tiera cu R. A. Yemen, una din 
cele mai mari baze militare din 
întregul Orient. Eaza de la Khe
mis Mushayt va fi folosită in spe 
rial pentru aviație. Ea va aveo 
o suprafață de 500 de hectare 
iar instalațiile bazei vor fi de

iOHâL AL
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SOFIA 31. Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva 
transmite : Miercuri, a patra 

Îl zi a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Sofia, a fost consacrată 
solidarității tineretului cu 
popoarele care luptă pentru 
eliberarea națională, pace, 
democrație și progres social. 
S-au desfășurat diferite ac
țiuni de solidaritate cu lupta 
popoarelor din Africa, Asia 
și America Latină.

De asemenea, au continu
at discuțiile în cadrul „Tri
bunei libere”, precum și 
dezbaterile în probleme de 
știință. In cadrul programu
lui studențesc s-a încheiat 
colocviul la care se dis
cută problemele legate de 
reforma și democratizarea 
învățămîntului universitar.

La forumul de politică in
ternațională, în comisia care 
dezbate problemele securi
tății europene, din partea 
țării noastre a luat cuvîn
tul tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

La cantonamentul delega
ției noastre numeroși tineri 
români au avut întîlniri și 
discuții cu delegați din A- 
ustria. Chile, Grecia, Spa
nia, Portugalia, Tunisia și 
Guineea. Intîlnirile s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească.

In tot cursul zilei, pe 
scenele diferitelor teatre 
din Sofia a continuat des
fășurarea concursurilor ar
tistice. Concerte naționale 
și internaționale au fost 
prezentate seara pe scene
le mai multor teatre și es
trade în aer liber de către 
formații artistice din mai 
multe țări.

chis focul asupra unei mulțimi 
de 3.000 de studenți care ma
nifestau în semn de solidari
tate cu colegii lor din Ciudad 
de Mexico.

Intr-o declarație făcută pre
sei, ministrul apărării naționa
le, generalul Marcelino Bar
ragan, a exprimat convinge
rea că manifestațiile studen
țești „nu au la origine nici un 
complot" (teză susținută de 
forțele polițienești) și a afir
mat că armata nu a interve
nit decît ca urmare a cererii 
exprese a guvernului.

Costa Rica . Orașul Biias 
acoperit de cenușa vulcanică

SAN JOSE 31 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță 

că 45 de persoane au fost 
ucise și alte 112 au dispărut, 
ca urmare a puternicei erupții 
a vulcanului Arenal din Costa 
Rica. Cel mai mult a avut de 
suferit orașul Pueblo Nuevo, 
situat la poalele vulcanului, 
care a devenit o mare de 
lavă. Micul rîu Tarrazon s-a 
transformat într-un adevărat 
torent care duce cu el trupuri 
omenești și animale. Locuitorii 
din Pueblo Nuevo s-au arun
cat în rîu în încercarea de a 
scăpa de avalanșa de lavă, dar 
mulți dintre ei au fost loviți 
de stîncile aruncate de vulcan, 
în timp ce alții au fost sufo
cați sau arși de cenușa in
candescentă. Echipele de sal
vare au afirmat că există pier
deri atît de mari îneît nu este

servite de aproximativ 3.000 de 
persoane.

© In orașul ecuadorian Jipi- 
japa (provincia Manabi), s-au 
produs marți ciocniri violente in
tre studenții colegiului Alejo 
Lascano, aflați în grevă, și de
tașamente ale poliției călare. In 
cursul incidentelor un studenl 
a fost ucis și mai mulți alții ră
niți.

© Statele Unite ale Americii, 
anunță Agenția Centrală Tele 
arafică Coreeană, continuă ac
țiunile provocatoare în zona de
militarizată. Agenția menționea 
ză că în ultimul timp, în aceas-

R. P. BULGARIA. — Vedere exterioară a noii săli sportive 
„Festival 1968“ din Sofia. 

Acțiuni aSe patrioțîlor 
sud - vietnameză

SAIGON 31 (Agerpres). — 
Agențiile de presă transmit 

că în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud au conti
nuat marți după-amiază și 
miercuri dimineața luptele în
tre trupele americano-saiqone- 
ze și detașamente ale F.N.E. 
Astfel, în regiunea deltei flu
viului Mekonq forțele patrio
tice au bombardat marți sea
ra mai multe poziții întărite 
ale trupelor saigoneze. In a- 
ceeași seară, patriotii au bom
bardat cu obuze de mortlere 
de 82 mm aeroportul de la 
Ninh Long, la 100 km sud- 
vest de Saiqon, precum șl sta
ția de radio de la Can Tho.

la Bagdad

Măsuri 
de securitate 
excepțională

BAGDAD 31 (Agerpres). 
Agenția France Presse trans
mite, citind agenția M.E.N., 
că la Bagdad au fost adop
tate marți măsuri de securita
te excepțională, o dată cu ho- 
tărîrea președintelui Ahmed 
Hassan Al-Bakr de a dizolva 
cabinetul și de a exclude din 
Consiliul comandamentului re
voluției pe fostul premier, Ab
del Razzak Al-Nayef, și pe fos
tul ministru al apărării, Abdel 
Rahman Al-Daoud. In jurul 
palatului prezidențial, al clă
dirilor radiodifuziunii și minis
terului apărării au fost posta
te unităti de blindate. Au fost 
masate, de asemenea, trupe și 
în alte puncte strategice ale 
capitalei.

ir
CAIRO 31 (Agerpres). Fostul 

prim-ministru irakian, colonelul 
Abdel Razzak Al-Nayef, demis 
marți din funcție, a sosit în 
Maroc — anunță agenția 
M.E.N., referindu-se la surse 
informate din capitala irakia
nă. De asemenea, agenția ci
tată informează că fostul mi
nistru al apărării, Abdel Rah
man El Daoud, a părăsit marți 
seara Bagdadul, la bordul unui 
avion militar, plecînd la A- 
mman.

posibil să se facă o apreciere 
exactă a numărului celor morți 
sau răniți. Sute de locuitori au 
rămas fără adăposturi.

Orașul Rivas a fost complet 
acoperit de cenușa aruncată 
de vulcan. Circulația rutieră 
cu Nicaragua a fost întreruptă.

In același timp, marți s-a 
resimțit o puternică mișcare 
telurică în orașul Managua, 
datorită erupției vulcanului 
care se află la 40 km de fron
tiera dintre Costa Rica și Ni
caragua. Marți dimineața, ce
nușa a început să cadă și 
asupra orașului Granada din 
Nicaragua.

In regiunea de nord a tării 
a fost declarată starea de ur
gentă. Guvernul a trimis 
medicamente și alimente pen
tru victimele erupției.

tă zonă au fost aduse diverse 
tipuri de tunuri și arme automa
te, iar la 31 iulie unitățile ame
ricane au supus unui foc de ar
tilerie partea coreeană din sec
torul central al zonei demilita
rizate.

@ Ziarul „Times" relatează că 
la Londra se desfășoară in pre
zent tratative in vederea deblo 
cării celor 15 cargouri, dintre 
care 4 se află sub pavilion bri 
tanic, reținute de 14 luni în Ca
nalul de Suez. Potrivit ziarului, 
conversațiile au drept scop de
blocarea navelor, și nu redes
chiderea Canalului de Suez pen
tru traficul maritim regulat.

© La spitalul clinic din Sao 
Paulo a fost realizată cu succes 
cea de a doua grefă de pan
creas din Brazilia. Echipa de 
chirurgi care a efectuat opera

De asemenea, unităti ale 
F.N.E. au atacat un post întă
rit al politiei saiqoneze din a- 
propiere de Tam Binh, pro- 
vocînd inamicului qrele pier
deri în oameni și material de 
luptă.

Militarii americani jefuiesc populația
SAIGON 31 (Agerpres). — 
După cum relafa ziarul sud- 

vietnamez „Song", sub pretex
tul efectuării unei percheziții, 
200 de soldați americani, în 
frunte cu un colonel, au jefuit 
vineri mai multe magazine și

Campania
WASHINGTON 81 (Ager

pres). Problemele legate de 
războiul din Vietnam și de si
tuația orașelor americane vor 
constitui principalele teme ale 
platformei electorale a parti
dului republican, aflată în curs 
de elaborare la întrunirea de 
la Miami Beach a liderilor 
partidului. Agențiile de presă 
sînt unanime în a aprecia că 
liderii republicani vor elabora 
o platformă „moderată" care 
să fie acceptabilă tuturor frac
țiunilor partidului, atît aripii 
„liberale" cît și aripii „con
servatoare". In ce privește 
problema războiului din Viet
nam, se menționează că sena
torul Everett Dirksen, lider al 
minorității republicane în Se
natul S.U.A., însărcinat cu 
conducerea întrunirii, a acor
dat un sprijin larg politicii 
Administrației democrate a 
președintelui Johnson în sud- 
estul asiatic, șl influența sa

Cafasfrofe miniere în Japonia
TOKIO 31 (Agerpres). 50 

de mineri de la mina Heiwa 
din insula japoneză Hokkaido 
au fost blocati la 2.800 m a- 
dîncime, ca urmare a unui in
cendiu ce a provocat prăbu
șirea unor galerii. Echipele 
trimise în ajutor au reușit să 
salveze pînă în prezent 19 mi
neri, unii dintre ei cu arsuri 
grave.

In urma incendiului care a 
izbucnit marți seara la o mină 
din Yubari, șase persoane și-au 
pierdut viata, iar alte 25 au 
rămas blocate în abataje. A- 
cest nou accident a readus în 
actualitate situația primejdioa
să creată în industria carbo
niferă în urma măsurilor de 
raționalizare capitalistă a pro
ducției. Presa japoneză rele
vă că patronii minelor con
tinuă să ignoreze normele e- 
lementare de asigurare a se
curității muncii. Așa se expli
că faptul că numai în 1968 
în minele din Japonia au avut 
loc 17 accidente care s-au sol
dat cu moartea a 155 de per
soane. Potrivit unui raport

TOKIO: 11 336.552
locuitori

TOKIO (Agerpres). — Popu
lația orașului Tokio, considerat 
ca fiind cel mai mare oraș din 
lume, a ajuns la 1 iulie 1968 
la 11.336.552 locuitori — au 
anunțat autoritățile japoneze.

Tratativele de la Paris 
în problema vietnameză

PARIS 31 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc cea de-a 

15-a ședință a convorbirilor 
oficiale dintre reprezentanții 
guvernelor R.D. Vietnam și 
Statelor Unite. Delegația nord- 
vietnameză a fost condusă de 
colonelul Fia Van Lau, locții
torul ministrului Xuan Tliuy, 
iar cea americană de ambasa
dorul pentru problemele spe
ciale Averell Harriman.

In cuvîntul său. colonelul 
Ha Van Lau a respins cu toa
tă tăria ideea „reciprocității" 
pentru încetarea eventuală a 
bombardamentelor americane 
asupra teritoriului R.D. Viet
nam, reafirmată alaltăieri de 
secretarul de stat american 
Dean Rusk. „încă o dată, a 
spus reprezentantul R.D. Viet
nam, noi respinqem în între
gime cererea extrem de ab
surdă a „reciprocității" și ne 
opunem cu hotărîre politicii 
de agresiune și de beligeran
tă a lui Dean Rusk, care nu 
merge în întîmpinarea aspira
țiilor de pace ale poporului 
american și ale lumii întregi".

Pe de altă parte. Ha Van 
Lau a afirmat că Frontul Na-

locuințe din orașul sud-viet
namez Cam Ranh. Americanii 
au pătruns cu forța în case, 
l-au bătut pe proprietarii ma
gazinelor, care încercau să 
se opună, furînd bani șl alte 
obiecte de valoare.

electorală

întrunirea de la 
Miami Beach a ii* 
derilor republicani 

se va face simțită în platfor
ma electorală a Partidului re
publican.

întrunirea de la Miami 
Beach coincide cu un nou e- 
fort al guvernatorului statului 
New York, Nelson Rockefeller, 
de a împiedica alegerea fostu
lui vicepreședinte, Richard Ni
xon, drept candidat al Parti
dului republican ia președin
ție în primul tur de scrutin al 
convenție’, republicane care se 
va desfășura cu începere de

publicat de Federația sindi
catelor muncitorilor din indus
tria carboniferă, numărul acci
dentelor din minele japoneze 
este de zece ori mai mare de
cît în transporturi și de 14 
ori decît în celelalte ramuri 
ale industriei. 

BIAFRA. Situația dramatică a celor 6 milioane de locui
tori ai teritoriului secesionist al Biafrei secerați de epide
mii și foamete a suscitat o campanie de ajutorare inter
națională care încearcă să salveze de la pieire sigură un 
număr de persoane atingind cifra de un milion pentru vii
torul apropiat. Acesta este bilanțul unui război care a sîn- 
gerat această parte a continentului african, care a înscris 
in cartea îndoliată a jertfelor 150.000 de oameni, precum 
și pierderi in valoare de sute de milioane de dolari. Cei 
circa 6 milioane de biafrezi, in majoritate aparținînd 
populației Ibo trăiesc clipele disperate ale unei .tragedii 
care amenință să ducă la pieirea tuturor, căci flagelul foa

mei nu poate fi înlăturat. Tratativele de pace ce vor 
începe la Addis-Abeba sînt privite cu speranță de toți cei 
ce doresc încetarea ostilităților ce opun Nigeria și Bia- 
fra. IN FOTOGRAFIE : — Margaret Duthie soră a Crucii 
Roșii dînd primele ajutoare unor copii grav subalimentați.

țional de Eliberare (F.N.E.) 
este reprezentantul autentic al 
poporului sud-vietnamez și că 
programul său trebuie să ser
vească drept bază în regle
mentarea situației din Vietna
mul de sud. Programul in pa
tru . puncte al guvernului 
R.D.V., a continuat el, „con
stituie un tot unic, cele patru 
puncte fiind sirius legate in
tre ele. Punctul 3 al acestuia 
prevede în mod clar că proble
mele interne ale Vietnamului 
de sud trebuie rezolvate de 
populația’ sud-vietnameză, po
trivit programului politic al 
F.N.E., fără nici un amestec 
străin".

Frontul Național de Elibe
rare, a adăugat Ha Van Lau, 
„a eliberat cea mai mare parte 
a teritoriilor și populației sud- 
vietnameze. El a devenit real
mente o administrație demo
cratică, asigurînd securitatea 
și bunăstarea populației, dez- 
voltînd economia și cultura 
națională". Programul său po
litic „reflectă în mod ■ fidel 
poziția, aspirațiile și dreptu
rile naționale fundamentale ale 
poporului sud-vietnamez. Dato
rită acestui fapt, el beneficia
ză de sprijinul fără rezerve a 
marii majorități a poporului 
sud-vietnamez”.

In cuvîntarea sa, reprezen
tantul american Avorell Har
riman s-a referit la diverse 
probleme qenerale ale Asiei de 
sud-est, preztmtînd unele con
siderații ale Washingtonului în 
legătură cu situația din a- 
ceastă regiune.

dm S.U.A.
.

Ia 5 august tot la Miami 
Beach. Acest efort, | conjugat 
cu cele ale guvernatorului sta
tului California, Ronald a- 
gan, al treilea pretendent re
publican la obținerea candida
turii, pare să fi provocat une
le dificultăți lui Nixon. O sta
tistică a agenției United Press 
International arată însă că fos
tul vicepreședinte dispune în 
continuare de un număr sufi
cient de voturi pentru a ob
ține candidatura republicană: 
690 față de cele 667 necesare. 
Campania lui Nelson Rockefe
ller, finanțată ‘cu larghefe,"pa
re să fi dus totuși la un-.prim 
rezultat: Agenția France Pre- 
sse apreciază „că ea [a semănat 
îndoieli în privința mijloacelor 
de care dispune Nixon pen
tru a .deveni președinte în a- 
legerile din noiembrie'’.

ir
WASHINGTON 31 (Agar- 

pres). Purtătorul de cuvîrit al 
Casei Albe a declarat că pre
ședintele Johnson „nu are in
tenția să se angajeze în vreo 
activitate cu caracter electo
ral" și ar putea chiar să nu 
participe la convehția naționa
lă a Partidului democrat. El 
a reamintit ziariștilor declara
ția președintelui de Ia 31 mar
tie în care a anunțat că nu 
va căuta să fie reales în func
ție și nu are intenția „să 
participe la acțiuni politice cu 
caracter părtinitor".
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