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La izvoarele
I

aurului negru
Difuzarea cărții în orașul Lupeni
S P O R T

■ un

® DOUĂZECI Șl PATRU DIN CELE TREIZECI ȘI CINCI 
DE SECTOARE ALE EXPLOATĂRILOR MINIERE DIN BA
ZIN ȘI-AU REALIZAT PLANUL.

$ MINA LUPENI A PRODUS PESTE PLAN 9 019 TONE 
DE CĂRBUNE; . TOATE CELE NOUĂ SECTOARE ALE MI
NEI AU ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂȘIT PLANUL.

@ SECTORUL III AL MINEI ANINOASA A RAMAS 
RESTANT PE LUNA IULIE CU 125 TONEI?

@ MINELE D1I.JA ȘI PAROȘENI AU RĂMAS ÎN URMA 
CU 8 638 TONE. RESPECTIV 11 562 TONE.

$ CU EXCEPȚIA MINEI PETRILA, CELELALTE MINE 
NU S-AU ÎNCADRAT ÎN INDICATORUL DE CALITATE

CĂRBUNELUI
dată tind cobor in-

Jiu- 
pa
ne- 
aur

încătușată, se

Era e fiecare
O tr-una din minele Văii 
î;:' lui. in drum spre abataje, 

Jeriilc îmi apar ca niște albii 
sățioase prin care șuvoaiele de 
negru, de energic 
scurg necontenit înspre ziuă.

Și abatajele, aceste izvoare ale 
aurului negru iși cresc de la o zi la 
alia puterea, sub mina meșteră a 
minerilor.

(u cileva zile în urma am po
posit intr-un asemenea aba
taj la sectorul I al minei A- 

ninoasa. De aici, își ia drumul spre 
ziuă o parle din cărbunele stratu
lui 3 blocul I. Despre acest abataj 
frontal, însemnat pe hărțile minei

asta pentru că aici, în acest abataj 
de la orizontul 8 mediu, noul in 
tehnica mineritului își face puternic 
simțită prezența. Vechea susținere 
metalică de tip IPROMIN va fi înlo
cuită, capriciile și icnirile adîncului 
vor fi stăvilite cu ajutorul slilpilor 
hidraulici de tipul „Standmatic-Sa- 
gen" și a grinzilor „Wanwersch". 
Harnicii mineri aninoseni au întim- 
pinat mult așteptata ștafetă a noului 
cum se cuvine.

H ncepulnl a fost făcut in 
® renumitele frontale ale mi
ra nei Lupeni. Tehnicianul Bo- 

lunduțiu Gheorghe, șeful de bri
gadă Man Nicolae, minerul șef 
de schimb Gheorghiu Ion, au 
admirat pentru prima dată in
geniozitatea cu care lucrează noul 
tip de susținere în frontalul de la 
sectorul V al minei Lupeni unde 
lucrează ortacii din brigada destoi
nicului miner Petre Constantin. Și 
tot aici an văzut și au învățat ci
frul vitezelor de avansare sporite în 
abatajele frontale.

întorși acasă, aninosenii au în
ceput să se sfătuiască și cele învă-

batajul frontal nr. 13 lung de vreo 
200 de metri, uncie sporul de pro
ducție prin modernizarea susținerii 
poale fi mai consistent.

Și cum acestui abataj ii vor urma 
altele, pentru faza de înlocuire a 
vechii susțineri a fost constituită o 
brigadă ad-hoc a cărei membri sint 
ortaci de la mai multe frontale. De
altfel. după montarea slilpilor hidrau
lici în preabataj, aici va lucra bri
gada minerului Man Nicolae. care 
împreună cu Gheorghiu Ion, Damian 
luliu, din brigada minerului David 
Ion, plantează, intre vatră și tavan, 
frumusețea de stîlpi.

— La inccptit a fost mai greu, imi 
spune Man Nicolae. Acum sîntem 
obișnuiți — și începutul nu-i mai 
departe de 3 schimburi.

— Brigada în seama cui ai lă
sat-o ?, ii întreb știind că ortacii 
Iui lucrează de zor în frontalul 
nr. 10.

— Din cind în cind, dau cile-o 
fugă să văd ce-mi fac ortacii. Știți 
sinlem vecini, ne despart doar 200 
de metri. Parcă aud cum geme cra
terul sub greutatea cărbunelui. 
Si apoi nu ne putem face de ris

cu nr. 13 cei de la Aninoasa vor
besc cu zimbelul pe buze, mîndri 
și bucuroși în aceeași vreme. Și

tale la Lupeni s-au concretizai in in
strucțiuni de lucru. Apoi, a înce
put experni entarea. A fost ales a-

iConlinuaro in pag. a 3-a)

R. SELEJAN

Sesâonea a XXII*a
Carte râilă

a Consiliului
din Lupeni. Dintre 
avut insă darul sa

cle la- bun început, 
mesele libere, ne-o

popular municipal

Am avui de intri multe ori prilejul să lim'oas
peții, restaurantului „Cina" 
toata vizitele una singură a 
nc lase amintiri plăcute.

Un amănunt ne-a surprins 
Apropiindu-ne de una din
atras atenția o carte de vizită — un mic carto
naș așeza! in mijlocul mesei — pe care era ti
părit următorul text : „Azi are plăcerea să vă 
servească ospătărița X. Y.“. Dar, ceea ce e mai 
demn de relevat, promisiunea de pe cartea de 
vizită a . urmat să lie acoperită de fapte... Prin 
amabilitatea cu
promptitudinea cu
X. Y. a reușit să ne convingă că, intr-adevăr,

CARACTER
care a discutat cu noi, prin 

care ne-a servil, ospătară

Jurnal SUSȚINUT
ne servește cu plăcere, că sinlem bine venitii ) 
localului. Relatasem un fapt deosebit, ieșit din ) 
comun prin rindurile de fată ? De loc. Ospăta- < 
ri/a și-a iacul pur și simplu datoria, așa cum cer ( 
normele unui comerț civilizat. Dar iată \ 
și o altă ipostază a deservirii, o altă „carte de ) 
vizită" despre care ne scrie un cititor, tot din ' 
Lupeni, Popescu lotin. (

„In'r-una din zilele trecute am intrat la testau- ) 
râului „Minerul" din Lupeni pentru a servi o ) 
bere. M-am așezat și am așteptat ospătară să ) 
mă inlrebe ce doresc. Decepție! N-am fost luat ( 
in seamă de 
o altă masă 
roul. Nimeni 
la tind vreo 
se rvi.

Probabil pentru ospătăriță. 
ceas pînă la ora închiderii, 
nat. La observația mea responsabilul ..Romică" 
i-a tăcut ospălarei o... morală : „de ce nu ser
vești clientii??".

nimeni. Ospătărița era ocupată, la 
ospalurija completa liniștită borde- 
n-a fost servit,
15 consumatori

iar la bar stăteam 
pentru u nc auto-

de.și mat era un 
serviciul s-a termr-

Urită carte de vizită — tovarășe Romică! Pe 
cind deservire promptă, amabilitate in unitatea tiv. ?

In această lună, Valea Jiului își 
va sărbători Centenarul — 100 de 
ani de existentă ca bazin carboni
fer. Acest eveniment sărbătoresc ri
dică exigente mari și în fata gos
podarilor municipiului nostru. Valea 
Jiului va trebui să îmbrace, cum e 
și firesc, veșminte de sărbătoare, 
sa aibă o înfățișare eclilitar-gospo- 
dărească cit mai elevată, demnă de 
tradițiile ei glorioase, de prezentul 
ei tumultuos, de perspectivele ei de 
viitor.

Cum se prezintă, deci Valea Jiu
lui din punct de vedere edititar-gos- 
podăresc in preajma Centenarului ? 
Iată rina din întrebările zilei. Ce se 
cere întreprins pentru a-i ridica gra
dul de urbanitate, pentru a o 
mai atractivă, 
ceasta întrebare 
recenta sesiune

face 
mai frumoasă ? A- 
a fost abordată de 
a Consiliului popu-

Se lărgește 
strada
Vitoș Gavrilă

Irul de stal de Estradă din 
Deva prezintă pe scena Pala
tului cultural din Lupeni spec
tacolul „Vivat revista". Regia 
artistică este semnală de M. 
Maximilian, iar direcția muzi
cală de V. Veselovski. Diri
jorul orchestrei este Ștefan 
Radul.

Aspect d.in par
cul amenajat de 
curînd—prin con
tribuția uteciștilor 
de la mină, a ele
vilor și cetățenilor 
— in fața spitalu
lui din orașul U- 
ricani.

In scopul ridicării nivelului 
urbanistic și a îmbunătățirii 
condițiilor de circulație spre 
și de la mină, din inițiativa 
Consiliului popular al orașu
lui Lupeni a fost lărgită stra
da Vitos Gavrilă. De la podul 
peste Jiu și piuă la casa mu
zicii, pe partea dreaptă a stră
zii, gardurile au fost retrase 
iar trotuarul este lărgit cu 2 
meti i.

Proiecții ale 
cineclubului 
A mafii ut

„VIVAT
REVISTA"

In cadrul manifestărilor 
tural-artistice care au avut loc 
cu prilejul sărbătoririi Cente
narului mineritului în Valea 
Jiului, membrii cenaclului A- 
maîilm din Lupeni au efectuat 
in aceste zile, in 
livități a minei 
iecții cu filmele 
ritate", „Urmele
„Inovația" și „Mugurii", 
mele proiectate s-au bucurat 
de frumoase aprecieri din par
tea participanților.

CUb

sala de fes- 
Lupeni, pro- 
„Steluțe me- 
lui tăticii".

Fii-

Azî ș; miinc, la ora 19, Tea-

Perle ale orașului '■ Pelroșhni.' In ■.primul-plan clădirea-.S.C.S.M. In 
spate'-se profilează -silueta .zveltă a clădirii- Institutului de ,mine. ,

CONTINUU,
ACȚIUNILOR

iar al municipiului 
tul prezentat în sesiune de 
tovarășul I azăr David,' prim-sc 
al Comitetului municipal de | 
președintele Consiliului popular 
nicipal, 
totului executiv 
iar pentru îmbunătățirea muncii 
masele și atragerea acestora la < 
ducerea treburilor de stat și 
Iștești, realizarea sarcinilor din 
■nul acțiunilor patriotice, privind 
podarirea și înfrumusețarea localită
ților. discuțiile ce i-au urmat au 
reliefat bilanțul înfăptuirilor de pină 
acum, an jalonat măsurile ce secer 
întreprinse pentru a obține noi rea
lizări în ridicarea gradului urbanis
tic al localităților noastre.

Pe baza indicațiilor organelor su
perioare de partid și de stat, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare au pus încă de la constituire în 
centrul preocupării ior ridicarea ni
velului urbanistic și edilitar al lo
calităților prin respectarea strictă a 
criteriilor de sistematizare, urmă
rind îmbunătățirea , condițiilor de cir
culație, extinderea zonelor dc agre
ment, curățirea și salubrizarea e- 
xemplară a localităților. Pentru rea-

nostru. Rapor- 
către

’cretar 
partid, 

tnu- 
privind preocuparea Comi- 

al Consiliului popu- 
i cu 
con- 

ob- 
pia- 
gos-

(Continuare In pag a 2-a)

I.

PLANIFICAT.

In luna iulie, planul pe. C.C.V.J. 
a fost realizat, și. chiar depășit cu un 
plus , de 1 025 tone do,, cărbune brut. 
Totuși eforturile au fost doar parțial 
răsplătite.. Aceasta deoarece minusul 
înregistrat- de .minele. Dîlja și Paro- 
șeni — peste 20 000 tone —.cu 
greu- a .putut - fi recuperat de către 
celelalte exploatări. O .treime din 
numărul .sectoarelor rămase sub.plan, 
aparțin - celor două .mine.. Măsurile 
care trebuie .luate de către comite
tul , de direcție al C.C.V.J., urgenta 
aplicării și urmăririi lor, nu mai 
trebuie comentate. Cer.t e că aceste 
două mine, au nevoie' stringentă de 
un ajutor substantial care să con
ducă în final la redresarea mult aș
teptată a activității.

Realizările obținute de către cele
lalte exploatări, sint pe măsura aș
teptărilor. Minerii . lupeneni au do
vedit și în luna iulie că planul de 
producție poate fi realizat ritmic. 
Plusul de 9 019 tone cărbune peste 
pian este argumentul cel mai con
vingător în acest sens, mai ales că

a fost obținut în condițiile lipsei 
de efectiv. Organizarea superioară 
a producției, sprijinul pe care-I a- 
cordă brigăzilor miniere conducerile 
sectoarelor au fost factorul deter
minant al succeselor.

E. M. Petrila cu 3 035 tone pro
duse peste'plan, cu respectarea cali
tății cărbunelui extras, se situează 
între minele fruntașe din bazin. Da
că și sectorul IV al minei ar fi rea
lizat planul, succesul ar fi fost și 
mai. concludent.

Trei din cele patru sectoare ale 
minei Aninoasa au contribuit efec
tiv Ia realizarea, pe exploatare, a 
unui spor de 3411. tone de cărbune 
brut. Redresarea sectorului I1T, care 
de altfel a fost începută, trebuie 
continuată, astfel în'cît realizarea pla
nului de.către acest sector să devi
nă o certitudine. O carență în ac
tivitatea productivă a minei, este 
calitatea slabă a cărbunelui extras. 
In luna iulie, cenușa planificată a

(Continuare in pag. a 3-a)

Măsuri menite
MAI MULTĂ
ÎN CASELE

Grija permanentă pentru creșterea 
nivelului de trai ai oamenilor mun
cii; pentru creșterea gradului lor de 
confort, se oglindesc și in recentele 
măsuri adoptate în ședința Comite
tului executiv al C.C. al 
a Consiliului de Miniștri 
de 23 iulie a. c.

Problema aprovizionării 
cu combustibil, reducerea
de vinzare la liber a lemnelor de 
foc, de la 400 lei tona Ia 300 lei 
tona, precum și îmbunătățirea co
relațiilor dintre prețurile la combus
tibilii inferiori și 
ajutorul 
care-și 
lemne.

Pentru

P.C.R. și 
din ziua

populației 
prețului

superiori, vin în 
unei mari părți a populației 
încălzește locuințele cu

mine, care am un salariu
lunar sub 1 200 lei și trei copii de 
crescut, iar soția nu lucrează, există 
și avantajul că voi beneficia de ti
chet de cumpărare a lemnelor de 
foc Ia prețul de 100 Iei tona. Este

După ce a fost 
mulat gardul și 
strada a cîștigat 
în prospețime, se 
lucrează la ame
najarea spațiului 
aflat în , fața ma
ternității din Pe-

să asigure
CĂLDURĂ

NOASTRE
mare înlesnire, ținînd cont deo

faptul că eu consum 4—5 tone de 
lemne în fiecare an. De aciim imi 
voi putea procura cu mai multă u- 
șurință lemnele de foc incit copiii 
mei vor avea mai multă căldură în 
casa, mai ales că aici, în Valea Jiu
lui, perioada de încălzire a locuin
țelor este mai lungă decît în alte 
locuri din țară.

Sint profund recunoscător parti
dului pentru grija pe care-o poartă 
oamenilor muncii, luind în conti
nuu măsuri pentru ridicarea nivelu
lui lor de Irai. La locul meu de 
muncă, mă voi strădui să lucrez mai 
mult și mai bine pentru a răsplăti 
și eu această grijă.

Aș vrea însă să arăt că tovarășii 
de la depozitul de combustibil din 
Petroșani âu datoria să se aprovi
zioneze din timp cu combustibil su
ficient, să ni se distribuie combusti
bil alunei cind avem nevoie, să nu 
mai fim purtați pe drumuri și să se 
găsească o modalitate de a ni-l 
transporta la domiciliu Ia un preț 
convenabil cu mașinile depozitului, 
să nu mai fim obligați să plătim cil 
nu face la căruțași.

OLARU CONSTANTIN, 
muncitor la C.F.R. Petroșani

TREIME a
Ieri, temperatura maximă a 

aerului a fost de plus 23 grade 
(Petroșani) si plus 14 grade 
(Paring). Minimele au fost de 
plus 8 grade și, 
5 grade.

ÎN CURSUL 
TĂZI: Vremea 
călzire ușoară,
mai mul! senin. Vînt slab din 
nord.

respectiv, plus

ZILEI DE AS- 
in curs de in- 
Cerul variabil

Frontul trece peste fluviul Zambezi
Dar-Es-Saiaam

de 
a 

a-

bia a trebuit să recurgă la sacrificii 
economice însemnate și să se des
partă de „sora sa siameză în ce 
privește economia" — Rhodesia.

In prezent, „reorientarea" econo-

Recent a fost dată în exploatare 
conducta petrolieră Tanzania-Zambia, 
in lungime de 1 058 mile. Ea leagă 
capitala tanzaniană
de Ndolu, centrul „Cordonului 
cupru" zambian. In felul acesta 
fost ruptă blocada, instituită în 
cest domeniu de aproape trei ani,
împotriva Zambiei independente de 
către regimul rasist al lui Jan Smith.

Până nu de mult, baza economiei 
Zambiei — topitoriile de cupru — 
depindeau complet de cărbunele 
rhodesian, iar întreaga economie a 
tării — de căile de transport care 
trec prin Rhodesia și Mozambic. Fo
losind această dependența, regimu
rile rasiste din sudul Africii au în
cercat să silească Zambia să se si
tueze po o poziție mult mai „mo
derații" față de ele. Pentru a nu 
trăda idealurile independenței, Zam-

Din comentariile 
presei străine

miei zambiene spre. Tanzania, inde
pendentă a luat in mod practic sfîr- 
șit. Dar primejdia pe care o incum
bă pentru Zambia vecinătatea ei cu 
Angola, Mozambic, Rhodesia și Re
publica Sud-Africană nu mimai că 
se menține, dar și sporește tot mai 
mult.

In partea de sud, Zambia formea
ză un intrînd pe teritoriile contro
late încă de blocul R.S.A., Portuga
lia și Rhodesia. De aceea, ciocnirile 
care au loc pe fluviul Zambezi In
tre Africa independentă și regimuri
le rasiste nu constituie pentru ea 
numai o perspectivă primejdioasă, 
ci o situație de fapt. La frontiera 
Zambiei sint dislocate trupe sud-a- 
fricane aduse în Rhodesia sub pre
textul luptei împotriva patriotilor a- 
fricani. Avioanele portugheze bom
bardează satele zambiene de la fron
tiera cu Angola. Premierul sud-afri- 
can Vorster a cerut „să se dea Zam
biei asemenea lovituri îneît să nu 

' le uite niciodată".
Prima lovitură de acest fel — nu

(Continuare In pag, « 2-a)
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STEAGUL ROȘU

DIFUZAREA
in orașul

CÂRTII
Lupeni

Pentru difuzarea cărții în Lupeni 
funcționează două unități: Unitatea 
nr. 22 din plin centru orașului Lu
peni și nr. 23 din cartierul Braia.

Unitatea nr. 22, luni 29 iulie 1968 
ora 9. In. fața unității mai multi 
cumpărători așteaptă. Ușa este în
chisă. Mă strecor și eu printre el. 
Bat la ușă insistent. Mi se deschide.

— Veniți peste un sfert de oră, 
responsabila este ocupată și nu pu
tem deschide.

Ora 9 și un sfert. încerc din nou. 
Tot închis. De data aceasta îmi răs
punde un bărbat:

— Încă puțin și deschidem.
Minutele trec încet. Număr pe cei 

care au dorit să intre în unitate și 
să cumpere cărțile preferate: !-,■>. 2, 

oră. In- 
unul din

vitrina, 
în urmă.

trecută

vreau să

timpul va fi tot

să renunțe, după 
așteptare, în fata 

se perindă

fost nevoit 
minute de
Alți cumpărători 
fața ușii zăvorite, iar minutele
trec... Abia Ia ora 9,40 se des-

3, 4,... 36 într-un sfert de 
cerc să leg o discuție cu 
ei.

— Plec în concediu și
cumpăr ceva cărți. Știți, pe tren și 
în stațiune, dacă 
așa...

A
zece 
ușii, 
prin 
trec,
chide, în sfîrșit, unitatea.

încerc să dezleg misterul ușii ză
vorite. Responsabila unității, 
rășa Kulcsar Irina, răspunde 
liniștită.

— Am avut o convorbire 
nică cu Deva. M-arn certat 
ful contabil de la C.L. Deva 
închis să nu audă clienții 
noastră.

Foarte bine ați procedat, tovarășă 
responsabilă, dar cred că și fără să 
închideți unitatea vă puteați certa 
cu cei care vă îndrumă munca. Vă 
puteați retrage 
fonul. In acest 
rători nu ar fi 
unitatea dv.

tova- 
foarte

lelefo- 
cu șe- 
și am 
cearta

în magazie cu tele
lei cei 36 de cumpă- 
plecat dezamăgiți din

In sfîrșit, putem vedea 
Cărți apărute cu săptămîni 
Cele aduse în săptamîna 
(joi 25 iulie) stăteau încă în maga
zie și așteptau... să fie puse în vîn- 
zare.

Nu ne-a surprins de loc faptul că 
unitatea este sub plan la vînzarea 
cărții. Cu asemenea metode... In 
unitate nu te întîmpină nimeni să 
te întrebe ce dorești sau să-ți ofere 
o carte. Aranjarea cărților pe rafturi 
nu-ți poate da o orientare 
temelor la care se referă, 
zamăgit din unitate și te 
unitatea nr. 23 din Braia.

încă de la intrare te 
un local spațios — vitrine 
aranjate în care ultimele cărți apă
rute sînt expuse cu foarte mult gust.

Responsabilul unității, Jimboreanu 
Traian, te întîmpină amabil, îți ofe
ră ultimele noutăți. Nu găsești car
tea pe care intenționezi să o cum
peri ? Ți se oleră alta.

— Vă rugăm să treceți pe aici 
mîine și veți avea cartea dorită. Ră- 
mîn plăcut surprins. II întreb.

— De unde o să aduceți cartea 
pînă mîine?

— Simplu. O are 
centru. O iau de acolo și 
clientului.

Nu e de mirare 
facerea cărții pe 
realizat încă în 
asemenea metode

— Realizarea planului la cărți 
depinde numai de felul în care știi 
să prezinți cartea, de felul în care 
o oferi clientului — ne destăinuia 
tov. Jimboreanu din „secretele" 
profesionale.

Unitatea a organizat standuri Ia 
Exploatarea minieră Lupeni, la Vis- 
coza Lupeni și Termocentrala Paro
șeni. Din cartierul Braia pînă Ia Pa
roșeni au fost transportate de către

asupra
Pleci de- 

oprești la

întîmpină 
frumos

unitatea
o

din 
dau

ta
a

că planul 
luna iulie 
ziua de 20. 
atragi cliențiî. 

planului la

des- 
fost
Cu

SPORT
Meciuri demonstrative
de handbal la Hațeg

li-
un

7
formale

Duminică, 28 iulie, pe terenul 
ceului din Hațeg s-a desfășurat 
meci demonstrativ de handbal în 
feminin între două echipe
din componente ale lotului național 
de junioare. Echipa I a învins cu 
16—6 (6—2) a doua formație.

Spectatorii au avut apoi prilejul 
să urmărească un meci, presărat cu 
multe faze spectaculoase, desfășurat

între lotul național de juniori la 
handbal în 7 și echipa „Sănătatea" 
din Păclișa, care activează 
drul campionatului județean.

După cum era de așteptat, 
ria a revenit lotului național 
niori cu scorul de 24—16 
Deși învinși, jucătorii de la Sănăta- 
tea-Păclișa au dat o ripostă destul 
de hotărîtă valorosului lor adversar.

în ca-

Voînfîada Ia popice
In zilele de 27 și 28 iulie, pe are

na de popice a asociației sportive 
desfășurat 

la po- 
feminin. 
la aso- 
orașele:

„Voința" din Hațeg s-a 
faza județeană a Voințiadei 
pice individual masculin și

Au hiat parte jucători de 
ciațiile sportive Voința 
Deva, Orăștie, Hațeg

Au absentat în mod 
justificat reprezentanții 
lor meșteșugărești 
doara și Lupeni.

După aruncarea 
mixte pe primele 
rJasat în 
teanu —

din

din
și Petroșani, 
cu totul ne- 
cooperalive- 
Brad, Hune-

celor 100 c 
șase locuri 
1) Nicolae

s-au 
Mun
te 

Aurel 
Ștefan

ordine :
Hațeg 407 p.d. 2) 

Buorteș — Deva 403 p.d. 3) 
Sucit), Petroșani 402 p.d. 4) 
Buoileș — Deva 401 p.d. 5) Ion Dă- 
rabuț, Deva — 400 p.d. 6) 
tici, Orăștie — 389 p.d.

Primii 6 jucători, din cei 
de concurenți prezenți,

Ion Bo-

peste 20
vor re-

unității 
sînt uni- 
nici una 
lăudabilă

A
întreceri
sportive
organizate
pentru
cei mici

Spre a face vacanța de vară a e- 
levilor cît mai plăcută, sub îndru
marea cadrelor didactice, vor fi or
ganizate meciuri de fotbal între car
tiere și străzi. In a doua jumătate a 
lunii august, Casa pionierilor din 
Petroșani a preconizat susținerea 
etapei finale la fotbal, la care vor 
participa cele mai bune echipe de 
copii.

La ștandurile din Lupeni și Petri- 
la vor avea loc întreceri de înot la 
care să participe un mare număr 
de pionieri și elevi. Aici se vor ține 
cursuri pentru cei ce doresc să în
vețe înotul. Pe lîngă alte activități 
sportive, elevii din Vulcan și Urica- 
ni — vor putea participa și la cî- 
teva concursuri de ciclism.

C. V.

prezenta județul nostru la faza 
terjudețeană care va avea loc 
data de 18 august tot la Hațeg.

La individual feminin nu s-au pr 
zentat decît două jucătoare, clasa
mentul fiind următorul: 1) Maria 
Anghelina — Deva cu 188 p.cl., din 
80 bile ; 2) Viorica Muszka — Deva 
161 p.d.

in
ia

e-

Nicu SBUCHEA

responsabil și personalul 
cărți, deși pînă la Paroșeni 
tăți mult mai aproape. Dar 
din ele nu a luat această 
inițiat-ivă. v

La data vizitei noastre, planul era 
depășit cu 3395 lei numai la vînza- 
rea cărților și aceasta datorită pre
ocupării și interesului cu care se 
muncește în această unitate.

Cu dragoste de muncă și cu pri
cepere se pot realiza 
moașe, interesante, 
sați pot cumpăra < 
mai multă ușurință.

acțiuni fru- 
iar cei intere- 

cărțile dorite cu

P. MUNTEANU

PEISAJ DE MUNTE

NOTE Ecou la articolul
„Bestia umană"

A APARUT

Revista „PROBLEME 
ECONOMICE"

nr. 7/19OS

DIN 'CUPRINS :

Acad. Martin Bercovici și
Al. Szmuk

— Situația energetica fi României și proble
mele intervenției energiei nucleare.

Ion A. Popescu
— Eficiența economică a asimilării noilor 

produse.

M. Enache
— Creșterea eficienței economice în indus

tria carboniferă.

D. Usturoi

— Aspecte ale îmbunătățirii structurii 
tului și eficienta sa economică.

eipor-

Cine întreține podul ?
P. I. frcbiiic 
pedepsit aempter

Barbu Zaharescu, membru 
corespondent al Academiei

— Unele probleme ale teoriei capitalismului 
monopolist de stat.

Gh. Badrus și

Pornind pe urmele unei se
sizări adresate redacției, 
ne-am deplasat la la|a locu
lui pentru a ne convinge de 
starea podului metalic din str. 
A. Pann clin Petroșani, care 
asigură traversarea peste pî- 
rîul Maleia.

Este vorba de podul meta
lic care a deservit pe timpuri 
trecerea peste pirîul Sălătruc 
a liniei ferate între stațiile 
Petroșani — Livezeni. Deve
nind disponibil în urma mo
dernizării liniei ierate, a fost 
instalat cu ani in urmă pe str. 
A. Pann pentru a asigura cir
culația pe 
te bune ' 
ci nd s-au 
deschidere 
zeni. Transporturile masive e- 
xeculate cu mijloace auto de 
mare tonaj, de către Grupul de 
șantiere „Valea Jiului" din 
cadrul T.C.M.M. au pus la
grea încercare podul în cauză.

Normal ar ii fost ca la pod 
să se execute sistematic lu
crări de întreținere, de con
solidare. Or, acest -lucru nu 
s-a tăcut* Urmarea? Atit pa
dina de uzură cit și aceea de 
susținere a podului s-au de
gradat în mare măsură. Trei 
spărturi ale godinei pericli
tează circulația pietonilor și 
animalelor. In 
circulă direct 
metalică. Un 
noroi s-a depus pe partea in
ferioară a tablerului metalic, 
înlez.nind acțiunea tuginei.

lnteresindu-ne la serviciul 
gospodărie al Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani, cine răspunde de înlre- 
lineiea podului cu pricina, 
tov. Șodoiescu loan, șeiul ser
viciului ne-a dat următoarea 
informație : „Intre comitetul 
executiv și conducerea Gru
pului de șantiere T.C.M.M. a 
intervenit o înțelegere cu pri
vire la obligajia acestuia din

de 
de mij- 

au-

această stradă. Toa- 
pînă în momentul 
începui lucrările de 
a noii mine Live-

unele locuri se 
pe construcția 

strat gros de

Deși vacanța de vară e în toi, handbalistele de la Școala sportivă 
din Petroșani se pregătesc asiduu. E și firesc. Campionatul bate la... 
poartă.

2.30

urmă de a întreține în bune 
condițiuni drumul, străzi
le, podurile, podelele 
pe traseul folosit
loacele de transport 
to ale T.C.M.M. pentru lucră
rile din incinta noii mine Li- 
vezeni, in/elegere cuprinsă în 
minuta încheiată între cele 
două părți. Serviciul gospo
dărie a sesizat laptul că 
TC.M.M. nu respectă in Între
gime 
parte 
toate 
multe

Lucrurile sînt 
nerea podului metalic 
pirîul Maleia din str. A. Pann 
cade în sarcina Grupului de 
șantiere „Valea 
drul T.C.M.M. 
seșle intens de
ducerea grupului să-și plece 
grabnic urechea la sesizarea 
justă a cetățenilor, disptîrifnd 
luarea de măsuri urgente pen
tru repararea podului și asi
gurarea circulației în bune 
condiții pe artera respectivă.

obligația ce-i revine, ca 
semnatară 
că a lost 
rînduri".

a minutei, cu 
soma! in mai

clare. Intreți-
pesle

Jiului" din ca- 
care se iolo- 
el. Deci con

I. DAVID

Și ambalajele

au ranias

neclintite..

mișcate din loc și 
la degradare. La 
tovarășei Brrrlec 

responsabila unită- 
mc- 

se va
magazie

Acum vreo două luni de 
zile, ambalajele ce stăteau 
bătute de viaturi și udate de 
ploi în curtea magazinului a- 
limentar din Iscroni era gata, 
gala să lie 
salvate de 
insistentele 
Marioara,
/ii, au sosit niște plăci 
talice din care cică 
construi operativ o 
în care să fie adăpostite mult
oropsitele ambalaje. Plăcile 
au fost rezemate de peretele 
magazinului, alături de amba
laje și acolo au rămas. Acum 
au și ambalajele tovarăși de 
suferință. Plouă pe ele, plouă 
și pe plăci. Numai la cei ce 
răspund de lucrare, se vede 
treaba, că e tot timp frumoși 
Vremea e însă schimbătoare. 
S-ar putea ca intr-o bună zi 
să vină și la ei o „ploaie de 
sus" insolită de tunete și des
cărcări de... măsuri adminis
trative. Și zău că le-ar prin
de bine...

Frontul trece peste fluviul Zambezi
(Urmare din pag 1)

mare, dar calculată cu prec 
care a fost resimțită

prea
zie și care a fost resimțită — a și 
fost dată. Recent a fost distrusă o 
magistrală de importanță vitală pen
tru Zambia, prin aruncarea în aer a 
podului de pe rîul Luangwa. Osta
șul care făcea de gardă a fost ucis 
cu o lovitură de baionetă. Cercetările 
amănunțite au stabilit că încărcătura 
care a aruncat în aer arcada de 70 
m a podului conținea explozibil de 
tipul celui folosit de armatele vecini
lor rasiști ai acestei țări. Se pare ca

împo- 
expri- 
a fost 
de di-

Mo

acest „prim atac răzbunător 
triva Africii negre", cum se 
ma ziarul englez „Guardian", 
întreprins de un detașament 
versi-oniști din Rhodesia sau 
zambic instruiți special.

Pe această magistrală, Zambia nu 
numai că exporta prin Malawi pro 
dusul ei principal, cuprul, dar și im
porta practic întreaga cantitate de 
motorină. In ziua aceslei diversiuni, 
în țară existau rezerve de acest 
combustibil numai pentru 8 zile, iar 
pentru restabilirea transportului 
prin construirea unui pod ponlon

trebuiau cel puțin 3 săptămîni.
Este posibil ca această diversiu

ne să prevestească i alte provocări 
militare de mai mare amploare îm
potriva Zambiei. Prevăzînd acest lu
cru, guvernul zambian a încercat să 
asigure securitatea țării prin achi
ziționarea de armament.

Vizita pe care președintele Kaun- 
da a făcut-o recent în Europa a a- 
vut drept scop principal, potrivit cu
vintelor sale, „să expl’ce că în par
tea de sud a Africii există o situa
ție explozivă".

Sînt nn pasionat cililor al ziarului „Steagul roșu". 
Faptele reprobabile, relatate în articolul „Bestia uma
nă", nu numai că rn-au indignat la culme, dar m-au și 
determinat să mă așez la masă și să vă aștern aceste 
rînduri. Purtarea cetățeanului P. L, semen de-al nos
tru... dar pe nemeritate, este atit de monstruoasă, alit 
de groaznică incit nil pol să-mi 'închipui cum de mai 
este posibilă admiterea în rîndul oamenilor cinstiți a 
unor asemenea specimene umane. Și totuși, după cum 
se vede, există și viețuiesc nestingheriți alături de noi 
monștri ca P. I.

înfierez puternic asemenea purtări canibalice — 
dacă le pot numi astfel — și-aș dori ca judecata opi
niei publice și a... tribunalului să fie necruțătoare. Nu 
doresc decil ca prin exemplul acestui om să înțeleagă 
și alții (dacă mai există cumva și alții cu intenții bes
tiale), că trăim într-o societate care nu permite — și 
nu va permite nicicînd și nimănui — manifestarea li
beră a unor astfel de acte inumane. Sînt sigur că ce
tățeanul respectiv, „bestia umană', este un om insu
ficient dezvoltat moralicește. Aceasta însă nu-l poale 
absolvi de la cinste și demnitate în relațiile cu semenii 
lui. Trebuie pedepsit exemplar !

MIHAIL FLORESCU, 
impiegat de mișcare, Stația C.F.R.

Petroșani

Practica
A in

In procesul instructiv-educa- 
tîv, al elevilor Grupului șco
lar minier Petroșani, un rol 
de seamă îl are munca prac
tică în producție, atît în tim
pul anului școlar cît și in pe
rioada vacanței de vară.

Măsurile luate de conduce
rea școlii, încă din timpul fi
nului de învățămînt, au asi
gurat desfășurarea în bune 
condițiuni a practicii în pro
ducție din vara aceasta. Con
ducerea școlii a luat legătura 
cu conducerile exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, pre-

Dr. C. Florea
— Țările în curs de dezvoltare și progresul 

economico-social.

DEZBATERI

XXX
— Acțiunea legii valorii în economia so

cialistă. Dezbatere științifică organizată 
de catedrele de economie politică și con
ducerea planificată a economiei naționale 
din Academia de studii economice și 
vista „Probleme Economice".

e

re-

XXX
— Evaluări teoretice asupra fenomenelor 

tuale din economia capitalistă. Masă 
tundă organizată de Academia de științe
social-politice „Ștefan Gheorghiu" și re
vista „Probleme Economice".

ac- 
ro-

SOCIOLOGIE ECONOMICA
Geta Dan Spinoiu

— Pșihosociologia orgauizațională 
tele economiei socialiste.

Și cerin-

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
D. Gragomirescu

— Decalajul lelinologic.

de vară 

produejie
cum și cu cele din Cirapu- 
lung și Motru pentru reparti-
zarea praclicanților în așa fel
ca fiecare să știe 
muncă din timp.

locul de

In acest fel, cei 120 de e-
levi-maiștri au posibilitatea să
facă cunoștință cu locurile de
munca în care urmează să lu-
creze după absolvirea școlii, 
să muncească efectiv alături 
de brigăzi. Rezultate bune 
au obținut încă din primele 
zile de practică în pro
ducție elevii-maiștri Ma
ria Ioan, Simola Constan

tin, Kelemen Ștefan, Silves
ter Arpad, Boțoc Traian, Vă- 
sieș. ■ Constantin, Neacștț" * • 
Gheorghe, Popa Aurel și‘‘ăTțn“-

Din rîndurile elevilor-teh- 
nicieni, care fac practică la 
U.R.U.M. Petroșani se remar
că : Ciornei Cristian, Ciornei 
Virgil, Argint Tiberiu și Be- 
nea Ambrozie. Elevii au posit 
bilitatea în perioada practicii 
să cunoască și alte meserii 

scopul pregătirii lor multi-

în acest fel, ei 
noi cunoștințe, 

pune în practică

i

COCHECI VASILE

Procedînd 
dobîndi 
putea 
învățate în timpul anului
, vor acumula noi cu
le profesionale.

Cele învățate în școală și 
lidale în decursul practi- 

, vor duce la formarea u- 
r cadre de nădejde pentru 

duslria carboniferă a țării.

CARACTER CONTINUU,
SUSȚINUT ACȚIUNILOR 
GOSPODÂREȘTI-EDILITARE!

(Urmare din pag. 1)

Uzarea acestor obiective, Comitetul 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal a elaborat măsuri multiple, 
încă din luna martie s-au organizat 
comisii formale din specialiști și 
deputați, care au stabilit lucrările ce 
urmau a fi executate pentru moder
nizarea căilor de acces, îmbunătăți
rea finisajelor la clădiri, repararea 
sau desființarea gardurilor, extin
derea zonelor verzi, îmbunătățirea 
reclamei luminoase și a iluminatu
lui public, modernizarea vitrinelor 
la unitățile comerciale etc., lucrări 
ce au fost corelate cu planul acțiu
nilor patriotice și cu posibilitățile 
de finanțare de la buget. Planurile 
de acțiune elaborate au fost dez
bătute cu deputății, conducătorii în
treprinderilor și instituțiilor, ai or
ganizațiilor obștești, cu masele de 
cetățeni. Prin realizarea obiective
lor prevăzute în aceste planuri, lo
calitățile noastre s-au îmbogățit cu 
noi suprafețe de zone verzi, parcuri, 
scuaruri, solare' pentru copii. S-a< 
reparat și modernizat străzi, fața
dele de pe arterele principale, re
clamele și vitrinele unităților co
merciale. Prin executarea acestoi 
lucrări, planul acțiunilor patriotice 
privind gospodărirea și înfrumuse
țarea municipiului a fost realizai 
în proporție de 80 la sută. Cetățeni 
din localitățile noastre, mobilizați de 
deputați au efectuat, în total 2 900 000 
ore muncă patriotică, executed lu
crări în valoare de 7 480 000 lei.

Majoritatea comitetelor executive

au întreprins măsuri multilaterale 
pentru impulsionarea acțiunilor pa
triotice cu caracter gospodăresc. La 
Vulcan, s-au amenajat un parc nou, 
un teren sportiv și chiar și un ba
zin de înot, a arătat în sesiune tov. 
Beleringhe Vasile, vicepreședintele 
Consiliului popular din Vulcan. La 
rezultatele obținute în cadrul acți
unilor obștești de înfrumusețare de 
către masele de cetățeni o contribu
ție însemnată au adus deputății 
consiliilor populare. Dar, cu toate 
realizările, există în acest domeni- 
și deficiențe. Comitetele executive, 
deputății mai ales, puteau face mai 
mult pentru mobilizarea populației 
la executarea și mai multor lucrări 
cu caracter obștesc, bunăoară, la 
amenajarea terenurilor de joacă 
pentru copii, extinderea și păstrarea 
zonelor verzi, plantări masive de 
arbori și protejarea acestora, între
ținerea fondului locativ și altele. A- 
devărul e, s-a subliniat în sesiune, 
că sînt încă multi deputați care nu 
se achită cu răspundere de sarci
nile ce le implică mandatul de de
putat — prezența lor nu se face 
simțită în circumscripțiile electoralo, 
in mijlocul frământărilor cetățenilor 
Un argument în acest sens: din 689 
deputați, doar 277 au prezentat dări 
de seamă în acest semestru în fața 
alegătorilor. De asemenea, mulți de- 
putați își neglijează și o altă înda
torire elementară, — participarea la 
sesiuni, darămite să mai informeze 
alegătorii asupra hotărîrilor consi
liilor populare sau să-i mobilizeze 
la înfăptuirea acestora. S-a ajuns

pînă acolo, a relevat în cuvîntul 
său tov. Brașoveanu Victor, vicepre
ședintele consiliului popular Lupeni 
că unii deputați se supără și nu 
mai activează deoarece nu li s-au 
rezolvat diferite probleme personale.

Participant» Ia discuții între care 
tov. Mogoș Ioan, Calat Adalbert, 
Găgeanu Dumitru au cerut ca și 
unitățile prestatoare — sectoarele 
I.C.O., I.L.L., Secția de distribuire a 
energiei electrice Valea Jiului să-și 
aducă mai din plin contribuția la 
buna gospodărire a localităților 
noastre, să rezolve cu mai multă 
răspundere cererile și sesizările ce
tățenilor.

Cu toate realizările în mobiliza
rea maselor la lucrările de înfrumu
sețare și gospodărire a localităților, 
avem încă mari posibilități pentru 
a face mai mult, pentru a imprima 
un caracter continuu acestor acți
uni, pentru a dezvolta răspunderea 
conducerilor unor întreprinderi și 
instituții față de realizarea lucrări
lor ce le revin în cadrul înfrumu
sețării localităților municipiului. In 
acest scop este necesar să se des
fășoare o activitate mai rodnică 
pentru antrenarea maselor la rezol
varea treburilor obștești, pentru e- 
ducarea și culturalizarea locuitori
lor. Este o sarcină de răspundere 
la care vor trebui să-și aducă con
tribuția în primul rînd deputății, 
comitetelor executive.

Prin contribuția tuturor organelor, 
deputaților și a maselor de cetățeni, 
să facem ca Valea Jiului sa devină 
mai atractivă, mai primitoare ca 
oricînd I
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Despre antene colective
TV și mai ceva...

(Urmare din pag. 1)

Șirul blocurilor turn din Petro
șani dă peisajului urban al orașului 
noi valențe de frumusețe. Este me
ritorie, în microraionul care se în
cropește treptat aici, ideea construi
rii antenelor colective pentru radio
receptoare și cele pentru televizoa
re. Prin aceasta se pare că a fost 
rezolvată problema împînzirii ineste
tice a teraselor și acoperișurilor cu 
antene individuale. Zicem că „se 
pare" deoarece, situația e alta. Deși 
antenele colective au fost montate 
și au legături prin borne în fiecare 
apartament, radiourile și televizoa
rele nu pot funcționa decît... tot cu 
antenele individuale, care continuă 
să împestrițeze urît fața noilor blo
curi.

De ce această situație?
Timp de mai bine de un an func

tionarea antenelor colective nu a fost 
posibilă datorită lipsei cordoanelor 
pentru racordarea televizoarelor șl 
aparatelor de radio la bornele 'an
tenelor care nu au fost montate în 
fiecare apartament, cum ar fi fost 
normal. In urma unei comenzi spe

ciale, cordoanele au fost confecțio
nate la „Electronica" , și ap sosit. 
Pot fi procurate din magazinele de 
specialitate ale O.C.L. Ptoduse in
dustriale din Valea Jiului. Și totuși, 
antenele colective nu funcționează! 
Motivul ? Instalațiile de amplificare 
ale antenelor colective nu sînt puse 
la punct și în consecință nu au fost 
recepționate de către beneficiar. 
Constructorul a reținut o serie de 
piese de la stațiile de amplificare 
pentru... a nu fi furate. Cit vor mai 
aștepta, oare, din nou locatarii noi
lor blocuri pînă cînd vor fi predate 
în bună stare stațiile de amplificare? 
Pus în fața întrebării de mai sus, 
tov. Ion Sitescu, inginerul șef al 
Grupului li de șantiere al T.J.C.H. 
ne asigură că predarea stațiilor de 
amplificare către beneficiar va avea 
loc în curînd. Ar fi de dorit să se 
urgenteze rezolvarea acestei proble
me. Este o dorință nu numai a lo
catarilor noilor blocuri. O cere fata 
nouă a orașului, care nu se vrea îm
pestrițată cu antene montate la voia 
întîmplării!

S. V.

acum cînd intrăm într-un abataj 
nou ca acesta. încrederii trebuie 
să-i răspundem cu încredere.

Deodată, fără o vorbă Man mă 
singur. Din cîțiva pași a și a- 
lîngă ortacii-i care ridicau un 
stilp. Minerul Gherghiu Ion a- 
pe o manelă și, ca prin minune,

Culese de prin Iscroni
iasă 
juns 
nou 
pasă

închis
pentru...

La izvoare»
Ie aurului

stilpul se ridică în sus o dată cu 
grinda, readucând la ascultare aco- 

operișul care nu 
furcă.

dată le-a dat de

frigider
După cum sc .știe, la Iscroni 

■s-a construit peste Jiul de 
Vest un pod frumos, modern. 
Construcția podului a impus 
schimbarea intrării în Iscroni 
dinspre 
dul ei, 
calului 
tăria, 
celăriei 
pe...

Un timp a fost bine chiar da
că n-a prea lost carne. De 
vreo trei luni, însă, măcelăria 
din Iscroni este închisă. Mo
tivul ? Lipsa unui frigider. Dc 
curînd a lost adus șl frigider 
dar nu funcționează. Stă. Stă 
și așteaptă... curent. N-o ti ni
meni prin Iscroni care cunoaș
te „secretul" instalării unei 
prize de curent electric ? Alt
fel cum să aibă măcelăria „pri
ză “ la cumpărători ?

chică din... pasiune, că vor să 
intre în cercul hippi. Nu. N-are 
cine-i tunde și bărbieri. Fri- 
zerija Toader Maria se află in 
concediu de odihnă. I: un drept 
al ei. Din motive neînfelese, 
Cooperativa meșteșugărească 
„Jiul" din Petroșani nu a tri
mis pe nimeni să-i tină locul 
in timpul concediului ei de o- 
dihnă. In curînd 
mina concediul 
vor umbla din
bărbieriți. Dar ce s-ar face ei 
dacă frizeri/a Toader Maria ar 
intra în
Icre ? !...

Prea o

NOUTATI
din fără

p rivesc stilpii 
vechi, și-mi 
de-a lungul

cei 
că

Petroșani, care, la rin- 
a impus demolarea lo
in care se 
După ce

a slat
gînduri, i

alia tnăce- 
lirma 
mult
s-a

mă- 
timp 
găsit 

locul. Un local corespunzător
a primit destinația: măcelărie.

Cu barbă...
vel! inlilni oameni ne-

i se va Ier- 
și iscronenii 
nou tunși

Dacă
tunși și bărboși in Iscroni să 
nu credeți că poartă barbă st

concediu de naș-

lac linii cu... barbă.

Pavel DARIE

Sațiunea experimentală fores
tieră din Timișoara a întocmit noul 
catalog de semințe, pe care specia
liștii săi le-au recoltat de la un nu
măr de 237 de specii de arbori șt 
arbuști de origine indigenă și exo
tică. Noul catalog a fost solicitat și 
trimis pînă acum la peste 300 de 
grădini botanice, parcuri dendrologi- 
ce, institute de cercetări și academii 
din 46 de țări de pe toate continen
tele. La rindul ei, stațiunea experi
mentală din Timișoara a primit, în 
ultima vreme, cataloage și semințe 
de la 62 de instituții de specialitate 
din diferite țări, ca Anglia, Belgia, 
Franța, S.U.A., U.R.S.S. și altele. O 
parte dintre semințele 
fost cultivate.

primite au și

vin să con- 
ce se desfă-

DEBUT PDONIUTOD

în semestrul li
la extracția cărbunelui

(Urmare din pag. 1)

fost depășită cu 4,3 puncte. La a- 
£est indicator mina Aninoasa se si
tuează pe ultimul loc. Pentru reme
diere se cer măsuri Urgente, apli
cate Ia fiecare loc de muncă. Altfel, 
rebuturile vor diminua producția su
plimentară.

La mina Vulcan, mobilizarea co
lectivului începe să-și spună cuvîn- 
tul. Cele 3 963 tone de cărbune pro
duse peste plan, susțin această afir-

I. €. R. M.
Petroșani
str. Republicii nr. 92

: aaoahază de iiwlâ 
! — șef depozit 

culturale,
cu îndeplinirea următoarelor 

condiții: 7 clase elementare și 
4 ani vechime în funcții eco
nomice.

mație. Dar, și aici calitatea slabă a 
cărbunelui extras diminuează reali
zările.

Minerii loneni, păstrînd ritmul cu 
caTe ne-am obișnuit, au produs in 
iulie 1 581 tone de cărbune peste 
plan. Mai multă preocupare față de 
sectorul II, ar spori eficienta efortu
rilor care se depun aici pentru rea
lizarea ritmică a planului.

La mina Urlcani, sectorul I și II 
au tras din greu pentru a putea a- 
coperi răfnînerea în urmă a secto
rului III, și pe exploatare s-a rea
lizat un plus de 216 tone. Condu
cerii minei îi revine sarcina să a- 
nalizeze cauzele care au dus la „că
derea" sectorului III și să ai cele 
mai eficiente măsuri. In același timp, 
se impune o mai mare atenție față 
de calitatea cărbunelui extras, care 
este o veche carență în activitatea 
minei Uricani. Depășirea conținutu
lui de cenușă admis cu 3,2 puncte, 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă pentru conducerea minei.

Sărbătoarea Centenarului cărbune
lui se apropie. Se apropie și Ziua 
minerului. Măsurile adoptate în șe
dința comitetului de direcție al 
C.C.V.J. privind redresarea activi
tății minelor Dîlja și Paroșeni tre
buie să se facă grabnic simțite. Pri
ma decadă din luna august, care 
coincide cu cele două sărbători, tre
buie să fie încheiată cu rezultate 
bune de către toate minele din Va
lea Jiului.

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.

DUMINICĂ 4 AUGUST
8,30 Ora exactă. Cum va fi 

vremea.
8,40 Film pentru copii: „Pi

nocchio".
10,10 TV pentru elevi: „Con

sultații la matematici" 
(bacalaureat).

10.30 Ora satului.
12,00 TV pentru specialiștii 

din agricultură,
12.45 De strajă patriei,
13.15 Telejurnalul de prînz.
13.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Zig-Zag. Telemagazin 

duminical.
18,00 Transmisiuni sportive de 

la Festivalul tineretului 
de la Sofia.
Atletism (finale) — Gim
nastică artistică.

20,00 Telejurnalul de seară.
20.15 „Cu bronz și... fără 

bronz !".
21.45 Festavalul mondial al ti

neretului și studenților 
de la Sofia.
Concertul laureaților 
concursului de cîntece 
de estradă.
Rezumatul filmat al prin
cipalelor manifestări.

22.50 Parada vedetelor.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

LUNI 5 AUGUST
17.30 Pentru noi, femeile. 
18,00 Actualitatea industrială

(itinerar brașovean).
18.30 Curs de limba îranceză 

(reluarea lecției a 4-a).
19,00 „Lyceum" — emisiune 

pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00,Trepte spre viitor.
20.20 Ce-ați dori să revedeți
20.45 Tele-universitatea.
21.20 Varietăți pe peliculă.
21.45 Festivalul mondial al li 

neretului și studenților 
de la Sofia.
Concertul internațional 
al laureaților concursu
rilor internaționale. — 
Rezumatul filmat al prin
cipalelor manifestări.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 6 AUGUST
17.30 TV pentru școlari.

Consultații la matema

Două evenimente 
semneze via activitate 
șoară în aceste zile în noul oraș 
dunărean Orșova. Este vorba de în
ceperea construcției șantierului naval 
și conturarea brîului de beton al 
cheiului noului port care se va în
tinde pe o lungime de 500 m.

Șantierul naval va avea o hală 
de reparații cu o suprafață de peste 
2 000 mp și o cală de ridicare și 
lansare a navelor, o centrală ter
mică, fabrica de piese de schimb 
pentru diverse tipuri de nave etc. 
Capacitatea noului șantier va fi de 
două ori mai mare decît a celui din 
vechiul oraș. Aici se vor face repa
rații capitale medii curente la toate 
tipurile de nave fluviale.

Portul străjuit de o gară fluvială 
modernă și construcții pentru depo
zitarea mărfurilor se va întinde pe 
9 ha, în zona viitorului Iac de acu
mulare, într-un adevărat golf ferit 
de curenții apelor și va permite an
corarea navelor fluviale indiferent 
de tonaj.

Proiectele prevăd ca ambele obiec
tive să fie terminate pînă la finele 
anului viitor.

VINERI 2 AUGUST

mai tinere, mai tn

FILME
S1MBĂTĂ 3 AUGUST

puț, mă întorc cu 
și parcă văd privi-

la etajul
Noaptea 

VULCAN:

TELEVIZIUNE

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
SlMBÂTĂ 3 AUGUST

PROGRAMUL I

noi, și pe 
face impresia 
abatajului stilpii 

noi sint ca o pădure abia înfrunzi
tă, în vreme ce armăturile vechi, 
seamănă cu o pădure de mult im- 
bătrînită în tîrziul toamnei.

La ieșirea din abataj pe transver
sala nr. 13 un șir de cărucioare în
cărcate cu elementele noii susțineri. 
Alături, pe marginea căii ferate, ar
măturile vechi, ostenite, așteaptă 
însingurate drumul către ziuă. Și-au 
făcut datoria alîta cît au putut, ce- 
dînd locul celor 
putere.

In drum spre 
gîndul în abataj 
rile dîrze și pline dc încredere ale 
minerului șef de brigadă Man Ni- 
colae și-ale ortacilor lui care, acolo 
jos, se străduiesc cu holărire și pri
cepere să deschidă zăgazurile tumul
tuoase ale altor revărsări de 
negru.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vicontele plătește poli
ța ; Republica: Sfîrșitul agen
tului W4C; LONEA -- Mine
rul : Cerul începe 
III; 7 Noiembrie :
nunții în ploaie ;
Sfîntul la pîndă ; LUPENI — 
Muncitoresc: . Sus mîinile 
demnilor, polițiști!; Cultural: 
Pasărea timpurie.

Pe firul sesizărilor sosite la redacție

bucură 
in rtn-

e vor-

de mai bine de 6 luni la sec- 
I.L.L. Lupeni pentru a i se re- 
locuința, nimeni nu binevoiește 
acorde vreo atenție. Admlnis-

rezolve unele 
de funcționari 
ton arogant, 
în angrenajul 
deformat, gre- 
Pentru acest 
ridică în mod 
ei oare drep-

Orice funcționar, dintr-o institu
ție sau întreprindere are un rol bine 
determinat în angrenajul social. Fie
care trebuie să-și justifice funcția 
prin munca pe care o depune, prin 
efectuarea unor lucrări utile socie
tății. De atitudinea lui, de felul în 
care își face datoria, depinde, ade
seori, prestigiul de care se 
instituția sau întreprinderea 
du! maselor.

In rîndurile care urmează
ba de funcționarul public, de cel ce 
se află zilnic în contact nemijlocit 
cu cetățenii. Căci, nu rareori, cetă
țenii care vin să-și 
probleme, izbindu-se 
care vorbesc pe un 
abuzînd de locul lor 
social, judecă în mod 
șit, însăși instituția, 
gen de funcționari se 
legitim întrebarea : au
tul să fie acolo unde sînt, dacă n-au 
promovat examenul relațiilor cu 
publicul ? Pentru că nu cetățeanul 
stă la discreția funcționarului, ci el, 
funcționarul, în calitate de salariat, 
are îndatorirea să fie la dispoziția 
publicului, să dea dovadă de bună
voință, de răbdare și înțelegere față 
de doleanțele fiecărui om al muncii.

In Valea Jiului, pe ici, pe colo, 
purtarea incorectă, abuzivă fată de 
cetățean, se mai ivește. Exemple

concludente se găsesc în sesizările 
care ne sosesc la redacție. Să mer
gem pe firul unora dintre ele...

POPA IOAN, muncitor, calificat și 
crescut la I.L.L. Lupeni, ne roagă „să 
binevoim a interveni la sectorul 
I.L.L. Lupeni pentru a i so aproba 
executarea unor reparații la locu
ință". Motivul? După ce a insistat 
timp 
torul 
para 
să-i
tratorul de imobile Drăghici Iulian 
își permite nu numai să-i amîne 
rezolvarea cererii în mod abuziv, ci 
și să afirme că „nu are timp" să-i 
semneze cererea. Indignat — pe bu
nă dreptate — Popa insistă după 
alte cîteva zile. Rezultatul? Ace
lași. Drăghici îi spune că-i va sem
na cererea „numai cînd vrea el", 
deși cunoaște faptul că familia Popa, 
inclusiv un copil de vîrstă fragedă, 
locuiește într-un imobil care recla
mă 
tică 
mis 
tru
serviciu ? Unde e conștiința răspun
derii sale morale față de cei pe ca
re este dator să-i servească ?

Inlerviat asupra acestui caz, șe
ful sectorului I.L.L. Lupeni, I. Voicu,

reparații. De unde această op- 
la I. Drăghici ? Să ne fie per- 
în acest caz să întrebam: pen
ce altceva are Drăghici timp la

10,00 Tv. pentru specialiști.
10.30 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 Tv. pentru școlari. Consultații la limba ro

mână (clasa a VIII-a).
Drumuri și popasuri — emisiune turistică. 
Buletinul circulației rutiere.
Curs de limba spaniolă (reluarea lecției 
a 3-a).
Brățara dc aur — emisiune pentru tinere!. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Film artistic: „Băieții de la lonomal 
producție a studiourilor italiene. 
Refleclor.
Studioul muzical.
Dialog despre cultură.
Rezumat filmat de la Festivalul Tineretu
lui de. la Sofia.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18,00
18,20
18,30

19,00
19,30
19,50
20,00

21.30
21,45
22,05
22.30

22,50
23,00

Sam- 
de la 
con- 

1 al

Macaragiul 
son Iordachc 
șantierul de 
strucții, nr.
Grupului II Petro
șani, este apreciat 
de colectivul în 
care lucrează pen
tru conștiinciozita
tea sa In muncă.

Sca

L.L. LUPENI
își manifestă dezacordul față de 
comportarea lui Drăghici și ne ex
plică, totodată, cu amabilitate că în
treprinderea are sarcini mari 
lizat și un efectiv sub cel 
cat. Evident, acest lucru nu 
te sectorului să efectueze 
orice 
rile oamenilor. ,. 
la I.L.L. Lupeni. 
trec fără să fie 
unor oameni. De 
Resiga Gheorghe. 
an cere sa i se 
rație la casa in care locuiește. Aici 
nu mai e vorba de lipsă de posibili
tăți, ci de reavoință, de ignorarea 
cerințelor oamenilor, a Însăși legi
lor statului nostru cu privire la 
rezolvarea cererilor oamenilor mun
cii. Faptul că sectorul nu poate re
zolva imediat orice cerere se înțe
lege de ia sine, dar ceea ce amine 
de rezolvat este de domeniul eticii 
profesionale. Oamenilor trebuie să li 
se explice cu răbdare, (ară cuvinte 
arogante, în mod politicos, că nu li 
se pot satisface imediat cererile din 
motive obiective, întemeiate. Func
ționarul care intră în relații directe 
cu cetățeanul trebuie să aibă o ast
fel de comportare îneît să cîștige 
stima și Încrederea oamenilor.

5,00 Buletin de știri ; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri ; 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30/ Unda 
veselă (reluare); 10,00 Cîntece pio
nierești; 10,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 11,00 Buletin rle știri; 
11,05 Inșir-te mărgărite (emisiune 
pentru copii); 11,25 Pagini celebre 
din opere; 12,00 Avanpremiera es
tradei nocturne; 12,30 Inlilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat ;
letin meteorologic ; 
orchestre de muzică 
Cîntăreți de 
preferat — 
Călătorie în 
Din muzica 
Un de știri.
15,15 Melodii populare cu Olga Stă- 
nescu și Sașa Bîz.gu ; 15,30 Automo- 
bil-Club; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,20
creația compozitorului Nicolae 
culescu ; 16,30 Corespondență 
cială ; 16,45 Suita simfonică „In 
ca Șiretului" de Ion Hartulary 
clee i 17,15 Memoria pămîntulni
mânesc (reluare); • 17,35 Nestemate 
ale folclorului nostru ; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Știință, tehnică, fan
tezie; 18,20 De la operetă la operă; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 
O melodic pe adresa dumneavoas
tră ; 20,00 Buletin de știri; 20,02 
Cronica literară; 20,12 
tru iubitorii de folclor 
dii intrate de curînd 
noastră ; 20,55 Noapte
21,00 Romanța dragostei; 21,25 Pen
tru tineri, muzică ușoară de pretu
tindeni; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Cîntă

Laurent; 22,30 Moment poetic; 23,08 
Suită de ritmuri ; 23,40 Muzică
populară; 24,00 Buletin de. știri;
0,05—6,00 Estrada nocturnă. Buletine 
de știr! și meteo-rutiere la orele 
1,00, 2,00 șl 4,00.

PROGRAMUL II

13,00 Radiojurnal. Sport. Bu-
13,20 Soliști și 
ușoară;

operă își prezintă
Dan londăchescu ; 
istoria civilizației; 
popoarelor; 15,00 

Buletin

de rea- 
planifi- 
permi- 

imediat
reparații solicitate prin cere- 

Există însă cazuri, 
cînd ani întregi 
rezolvate cererile 
pildă, instalatorul 
care de peste un 
efectueze o repa-

14.00 
roiul
I 1,15
14.40 
Bale-

meteo-rutier ;

Sport.
Din
Kir-
spe- 
lun- 
Dar- 

ro-

Noutăți pen- 
I 20,30 Melo- 

în fonoteca 
bună, copii;

V. STRĂ.UȚ

— 17,00 De la 1 la 5. E- 
de divertisment muzical;

7,00 Pe Mureș și pe Tîrnave — 
emisiune de folclor; 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,40 Mu
zică ; 7,45 Ciută fanfara ; 8,00 Me
lodii populare cîntate la vioară de 
Florea Voinicilă; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,30
Buletin de știri; 9,00 Pagini din o- 
pera „Martha" de Flotow; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Cîntă Anca 
Agcmohi, Alga Florescu și Ionel 
Miron ; 10,30 Emisiune muzicală
pentru școlari ; 10,55 Muzică ușoa
ră ; 10,30 Emisiune de folclor; 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic; 12,4'5 Muzică din opereta „Clo
potele din Corneville." de Planquet- 
le; 13,00 
misiune
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo-ru
tier ; 17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic ; 17,15 Interpreți de mu
zică ușoară : Connie Francis și Con
stantin Drăghici; 18,00 Suita opus 
28 pentru vioară și pian „Impresii 
din copilărie" de George Enescu ; 
18,30 Itinerar turistic românesc; 
18,50 Noutăti de muzică ușoară cu 
Rocky Roberts ; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Concert de muzică popu
lară; 19,30 Odă limbii româno (re
luare); 20,00 Melodii lirice; 20,30 
Muzică populară; 21,00 Buletin de 
știri; 21,05 Manuscris radiofonic i 
21,20 Concert simfonic; 22,38 Dans; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Melodii
magazin (reluare); 24,00 Caleidos
cop ritmic; 0,55 — 1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

tici (clasa a VIII-a).
18,00 TV pentru specialiștii 

din industrie.
18.30 Curs de limba engleză 

(reluarea lecției a 4-a).
19,00 Pentru tineret. „Dispută 

cu... Cronos".
19.30 Telejurnalul dc seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Thierry la 

Fronde.
20,26 Opinia dumneavoastră.
20,35 Film artistic: Lungul, 

scurtul și superiorul.
22,00 Festivitatea de închidere 

a Festivalului mondial 
al tineretului și studen
ților de la Sofia.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiuni.

MIERCURI 7 AUGUST
10,00 TV pentru specialiștii 

din industrie.
10.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru școlari. Ex-Ter- 

ra '68.
18,00 Tclecronica economică: 

Ancheta TV: Păsări că
lătoare.

TELE-
VIZIUNI!

pentru
săptămîna
Viitoare

18.30 Curs de limba germană 
(reluarea lecției a 4-a).

19,00 Club XX — emisiune 
pentru tineret. Prietenii 
mării.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Soliști de muzică popu

lară.
20,15 Transfocalor. Știți unde 

sînt copiii dv. la această 
oră ?

20,45 Avanpremieră.
21,00 Telecinemaleca : „Pisălo

gul".
22,35 Vacanță pe portativ.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 8 AUGUST
10,00 Tclecronica economică. 

Păsări călătoare (relua
re).

10.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 TV pentru elevi. Consul
tații la fizică (bacalau 
real).

18,00 TV pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă (re

luarea lecției a 4-a).
19,00 Studioul pionerilor.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Film serial: Vikingii.
20,26 Vacanță pe portativ.
20,45 Teleglob.
21,00 Artă plastică: Realismul 

(II).
21.20 Seară de teatru „Vile- 

qiaturiștii" de Maxim 
Gorki.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

VINERI 9 AUGUST
10,00 TV pentru specialiști.
10.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 TV pentru școlari. Con

sultații la limba română 
(clasa a VIII-a).

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică.

18.20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Curs de limba spaniolă 
(reluarea lecției a 4-a).

19,00 Ia porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea în agricul

tură. Cursa cu obstacole.
20.20 Studioul muzical. Cultu

ra muzicală de-a lungul 
timpului.

20,40 Cărți și autori.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: Romanța 

pentru trompetă.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 10 AUGUST
17.30 Pentru cei mici. Lanter

na magică.
18,00 Stadion — emisiune de 

actualitate sportivă.
18.30 Mult e dulce și frumoa

să — emisiune de limbă 
română.

19,00 Pentru școlari. Noile a- 
venturi ale echipajului 
Val-Vîrlej: „Taina Iui 
Malgenius" (I).

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele-enciclopedie,
21,00 Vom reveni peste 6 luni.
21.15 Linii, puncte... de vedere.
22,00 Film serial: Răzbunăto

rii.
22.50 Invitatul nostru : cîntă- 

rețul de muzică ușoară 
Michele.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.
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BOLIVIACOMUNICAT COMUN
cu privire la intîlnirea dintre membrii
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S
și ai Prezidiului C.C.
al P.C. din Cehoslovacia

Agențiile CTK și TASS au 
transmis următorul comunicat:

In zilele de 29 iulie — 1 au
gust 1968, în localitatea ceho
slovacă Cierna nad Tisou a 
avut loc intîlnirea dintre Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Prezidiul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

Din partea P.C.U.S., la întîl
nire au participat: L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al 
K.
N. 
A. 
G. 
roului Poliție al C. C. 
P.C.U.S. j P. N. Demicev, P. 
Mașerov, membri supleanți 
Biroului Politic al C. C. 
P.C.U.S.; K. F. Katușev, B. 
Ponomariov, 
al PXJ.U.S.

Din partea P.C.C. au parti
cipat : A. Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C., F. Barbirek, 
V. Bilak, O. Cernik, D. Kolder, 
F. Kriegel, J. Piller, E. Rigo, 
J. “ ’ ’ ’ - -
O. Sveslka, membri ai Prezi
diului C.C. al P.C.C.; A. Kapek, 
J. Lenart, B. Simon, membri 
supleanți ai Prezidiului C.C. al
P. C.C.; M. Jakes, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie 
și Control.

Din partea cehoslovacă la 
întîlnire a participat și L. Svo-

P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
T. Mazurov, A. I. Pelșe, 
V. Podgornîi, M. A. Suslov,
N. Șelepin, P. E. Șelfest, 

I. Voronov, membri ai 
Politic al

Bi- 
al

M. 
ai 
al

N. 
secretari al C.C.

Smrkovsky, J. Spacek,

boda, președintele R.S. Ceho
slovace.

La întîlnire a avut loc un 
larg și tovărășesc schimb de 
păreri în probleme care inte
resează ambele părți. Partici- 
panții la întîlnire au făcut un 
amănunțit schimb de informa
ții asupra situației din țările 
lor.

Intîlnirea dintre Biroul Po
litic al C.C. al P.C.U.S. și Pre
zidiul C.C. al P.C.C. s-a desfă- 

. șurat într-o atmosferă deschi
să, de deplină sinceritate și 
înțelegere reciprocă și a avut 
drept scop căutarea căilor de 
continuă dezvoltare și întărire 
a tradiționalelor relații de prie
tenie dintre partidele și po
poarele Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

In cursul convorbirilor, cele 
două delegații au hotărît, de 
comun acord, să adreseze co
mitetelor centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești 
din Bulgaria, Republica Demo
crată Germană, Polonia și Un
garia propunerea de a se or
ganiza o întîlnire tovărășeas
că multilaterală. Partidele fră
țești menționate au acceptat 
această propunere. Intîlnirea 
reprezentanților P.C.B., P.C.C., 
P.S.U.G., P.M.U.P., P.M.S.U. și 
P.C.U.S. va avea loc la 3 
gust a.c. la Bratislava.

au-

Cuvîntarea președin
telui R.S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda

PRAGA 1 (Agerpres). —
Agenția CTK transmite că 

Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace a luat cuvîntul joi sea
ra la posturile de radio și te
leviziune cehoslovace, pentru 
a-i informa pe cetățenii ceho
slovaci despre rezultatele con
vorbirilor dintre Prezidiul C.C. 
a! P.C.C. și Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. care s-au în
cheiat joi la Cierna nad Ti- 
sou. Președintele Svoboda a 
apreciat că rezultatele convor
birilor „aduc liniștea necesară 
pentru realizarea programului 
nostru socialist".

Președintele a declarat că în 
cursul convorbirilor delegația 
cehoslovacă nu s-a abătut de 
la principiile politicii sale in
terne și externe, pe care con
ducerea de partid și de stat 
dorește să le înfăptuiască în 
mod consecvent. După cum a 
informat președintele Svoboda,

partea sovietică a manifestat 
înțelegere față de aceste prin
cipii, sprijină programul de ac
țiune al P.C. din Cehoslovacia 
și declarația-program a guver
nului.

După ce s-a referit lâ rela
țiile dintre țările socialiste și 
unele probleme legate de par
ticiparea Cehoslovaciei la Tra
tatul de la Varșovia și la 
C.A.E.R., președintele Svoboda 
i-a avertizat pe toți cei „care 
ar dori să facă abuz de calea 
pe care a pășit Cehoslovacia 
după ianuarie și să o foloseas
că împotriva socialismului în 
Cehoslovacia și împotriva a- 
lianței cu Uniunea Sovietică", 
că „vor rămîne izolați și 
vor găsi sprijin din partea 
porului".

Intr-o lume scindată, noi
guri nu am putea face nimic 
— a spus în încheiere preșe
dintele Svoboda.

nu 
po-

sin-

Atît a durat răgazul: șase 
săptămîni. 42 de zile și 42 de 
nopți fără spaima atacului, fă
ră gloanțe și morți. Pe urmă, 
comunicatele militare au rea
părut iar, și „războiul fără 
fronturi", cum au fost denu
mite ostilitățile din Nigeria, 
s-a transformat din nou 
acea mașină apocaliptică 
măcinat vieți omenești. Con
tradictorii, ca de obicei, comu
nicatele militare federale și 
biafreze acuză reciproc cealal
tă parte pentru redeschiderea 
focului, întrerupt în timpul 
negocierilor 
la Niamey, 
este însă 
început ostilitățile, 
că în Nigeria continuă 
iul fratricid.

Consecințele 
unui conflict de 
amploare sînt 
Războiul a afectat grav eco
nomia țării, aflată abia la în
ceputul dezvoltării ei. Se a- 
preciază că aproximativ 150 
milioane lire sterline au fost 
scoase din circuitul economic 
fără a mai socoti pagubele 
provocate de distrugerea sa
telor și orașelor nigeriene. 
Pagubele economice însă sînt 
neglijabile față de pierderile 
umane de neînlocuit. Se apre
ciază că pînă acum 200.000 de 
oameni au pierit din pricina 
războiului. De teama trupe
lor federale, mare parte a 
populației biafreze și-a pără
sit căminele, ascunzîndu-se 
în păduri și tufișuri. Bărbații 
și femeile care pot ține 
mă în mînă rezistă sau 
„Ceilalți însă, bătrîni, 
femei însărcinate, răniți, 
mult sau mai puțin părăsiți, 
au o unică „perspectivă” : ex
terminarea". In pădurile și tu
fișurile biafreze mor zilnic de 
foame 1.000 de copii. In total, 
3.000 de ibo 
este alcătuită 
parte Biafra) 
care zi viața
te, de boli sau subnutriție. Po
trivit acestor cifre fantastice, 
ar însemna ca pînă la sfîrși- 
tul lunii august 2 milioane de

în 
preliminare 

Important 
cine a 

ci I

în 
de

> de 
nu 

re- 
faptul 
războ-

alefirești
o asemenea 
incalculabile.

o ar
mor, 

copii, 
mai

(tribul din care 
în cea mat mare 
își pierd în fie- 
răpuși de qloah-

biafrezi să fie exterminați. Ce 
se poate întreprinde în ajuto
rul lor ? Șansele unei soluțio
nări pașnice sînt privite acum 
cu scepticism după eșecul ne
gocierilor de la Kampala și 
al convorbirilor preliminare de 
la Niamey, unde nu s-a putut 
ajunge la o 
măcar asupra 
rității", cum 
drumul prin 
și medicamentele oferite prin

înțelegere nici 
„coridorului ca- 
a fost denumit 
care alimentele

COMENTARIU

fostei
Ojukwu, 

alimentele trans- 
zonele ocupate

provin- 
refuză

intermediul Cruci; Roșii Inter
naționale ar fi ajuns în Bia
fra, trecînd prin teritoriul ocu
pat de trupele federale. Pe de-o 
parte, șeful 
cii orientale, 
să primească 
portăte prin
de forțele guvernului central, 
temîndu-se, spune el, ca a- 
cestea să nu fie otrăvite, îar 
pe de alta, vrînd să prevină 
aprovizionarea cu arme și mu
niții a trupelor rebele, autori
tățile federale au interzis pa- 
rașutările deasupra Biafrei. 
Sute de tone de alimente care 
ar putea salva mii do copii 
biafrezi așteaptă imobilizate 
în Insula Fernando Po o în
țelegere între cele două, părți.
Dar, cel puțin deocamdată, 

nici una din ele nu e dis
pusă să facă nici cea mai mică 
concesie. „Oare guvernul fe
deral consideră că unitatea Ni
geriei trebuie să treacă prin 
exterminarea populației ibo ? 
„Iar Odumegwu Ojukwu, in
sensibil la suferința compatrio- 
ților săi este dispus să plă
tească așa de scump inde
pendenta unei Biafre ce riscă 
să numere mai multi morți 
decît vii ? Oare toți biafrezii 
împărtășesc această intransigen
ță sau romantism nebun ? Sau 
Ojukwu a devenit un dictator 
care își impune prin orice 
mijloace punctul lui de vede
re ?" Greu de răspuns în con-

Shuatîa politîGă este 
„foarte explozivă" 
apreciază observatorii

Dizolvarea Adunării Națio
nale fin Congo (Brazzaville)

pH Yw
ii i

R. P. BULGARIA. — Pe străzile centrale ale Sofiei, frumos împodobite, în zilele Fes
tivalului mondial al tineretului și studenților.

politici
LA PAZ 1' (Agerpres). —
Miercuri seara, președintele 

Boliviei, Rene Barrientos, a 
rostit un discurs în care s-a re
ferit la situația politică din ta
ră, caracterizată de observato
rii politici drept „foarte explo
zivă". Președintele Barrientos 
a cerut populației rurale „să se 
înarmeze și să tie pregătită de 
a se înrola în armată" pentru 
a face față unei „iminente" lo
vituri de stat. Discursul, consi
derat drept cel mai violent 
rostit vreodată de generalul 
Barrientos de la venirea sa la 
putere, a suscitat o anumită 
neliniște în cercurile politice. 
In ultimele zile, în capitala ță
rii au circulat zvonuri, potrivit 
cărora, președintele Barrientos 
ar intenționa să dizolve parla
mentul și să instaurez0 o 
tatură militară.

/

die-

Ședința
guvernului
cehoslovac

PRAGA 1 (Agerpres). Gu
vernul cehoslovac s-a întrunit 
joi dimineața într-o ședință, 
prezidată de Gustav Husak, 
vicepreședinte al guvernului. 
In cadrul ședinței au fost dis
cutate o serie de probleme cu 
caracter economic,
proiectul directivelor 
mice pentru anul 
iectul directivelor 
pentru dezvoltarea 
proiectul de buget 
1969, precum și un 
rezoluție 
probleme 
muncă și 
tului.

între care 
econo- 

1969, pro- 
economice 
Slovaciei, 

pe anul 
proiect de

privind principalele 
ale condițiilor de 
de trai ale tinere-

☆
PRAGA 

ția C.T.K. 
august a.c., în R.S. Cehoslova
că au intrat în vigoare 
prețuri de vînzare cu 
nuntul la unele categorii 
mărfuri. In conformitate 
principiul economic 
după care prețurile trebuie să 
corespundă cheltuielilor, arată 
agenția C.T.K., de la această 
dată au fost 
rile la acele 
furi al căror 
tul era mai 
cu ridicata, i

1 Agerpres). Agen- 
anunță că de la 1

noile 
amă- 

de 
cu 

adoptat,

: majorate prețu- 
categorii de măr- 
preț cu amănun- 
mic decît prețul 
iar diferența era 

compensată din bugetul 
lui. De asemenea, de 
ceeași dată au fost 
preturile cu amănuntul 
număr de produse.

statu
ia a- 

reduse
la un

8SH

textul atît de complex al a- 
cestui război cu atît mai mult 
cu cît știrile primite în le
gătură cu el se reduc la o- 
bișnuitele comunicate militare. 
Totuși, să nu uităm că dorin
ța de libertate a unor lideri 
biafrezi are Ia bază un consi
derabil substrat material. 
(Si aici marile zăcăminte de 
petrol ale Biafrei nu pot fi în 
nici un caz trecute cu vede
rea). Căci acest substrat con
jugat cu manevrele anumitor 
companii occidentale la care 
se adaugă resentimentele tri
bale ce reprezintă și ele o rea
litate au dat naștere războiu
lui fără fronturi din Nigeria. 
Cînd și cum se va 
Toate speranțele sînt 
numele capitalei 
Addis Abeba. Aici, 
Organizației Unității
se va încerca pentru a 
oară punerea de- acord a 
doi termeni de conflict, 
în prezent ireconciliabili.

sfîrși ol ? 
leqato de 
etiopiene, 
în cadrul 
Africane, 

treia 
celor 
pînă

VENERA ANGHEL

CURIER
0 Joi a avut loc o nouă șe

dință a Comitetului celor 18 
state 
re a 
gației Republicii Socialiste 
România, ambasadorul hiicolae 
Ecobescu.

pentru dezarmare, la ca- 
luat cuvintul șeful dele- 

Republicii

0 Poliția chiliana a făcut 
uz de gaze lacrimogene in 
timpul unei ciocniri cu țăranii 
din provincia Aconcagua, care 
au ocupat terenuri agricole în 
apropiere de San Miguel. Ță
ranii au cerut înfăptuirea unei 
reforme agrare. In timpul cioc
nirilor, au fost rănite 15 per
soane, iar alte 70 arestate.

0 Guvernul belgian a apro
bat definitiv contractul privind 
cumpărarea a 88 de avioane 
de tipul „Mirage", care vor 
costa 660 milioane franci fran-

FESTIVALUL MONDIAL AL
TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

SOFIA 1. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Joi 1 august, a cincea 
zi a- Festivalului tineretului de 
la Sofia, a fost consacrată 
prieteniei cu poporul și tinere
tul Bulgariei socialiste. încă 
din primele ore ale dimineții, 
posturile de radio și televiziu
ne naționale au emis progra
me speciale. Au fost transmise 
mesaje de salut din partea 
delegațiilor străine la festival, 
printre care și mesajul delega
ției noastre. Tinerii români au

depus o coroană de flori la 
mausoleul lui „Gheorghi Di
mitrov''. La ceremonie au fost 
de fața tovarășii Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și membri ai 
ambasadei.

La sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele ConsiliuluiEvoluția evenimentelor din R.P. a Yemenului de sud

REBELIUNEA A FOST ZDROBITA IN CEA MAI 
MARE PARTE — DECLARĂ HADI AWAD. 
DECLARAȚIA FRONTULUI PENTRU ELIBERA
REA SUDULUI OCUPAT AL YEMENULUI.
ȘEFUL FORȚELOR DE SECURITATE DIM ADEN 
A TRECUT DE PARTEA REBELILOR.

CAIRO 1 (Agerpres). Fron
tul pentru eliberarea su
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.) a dat publicității 
la Cairo o declarație în care 
afirmă că în luptele des
fășurate pînă în prezent în 
zona Radfan din Republica 
Populară a Yemenului de sud, 
forțele frontului au ucis 100 
de oameni aparținînd trupelor 
guvernamentale. In același 
timp, se arată, trei unități șle 
forțelor armate sud-yemenite 
au trecut de partea elemen
telor răsculate în zona Es 
Said. Declarația precizează că 
în momentul de fată se des
fășoară lupte în 
Padfan, Es Said, 
biha, Yafai și

Pe de altă 
tul anunță că 
securitate din 
Saleb Abu 
miercuri, în fruntea unui con
voi militar alcătuit din cîteva 
vehicule blindate, 20 de jeep
uri a 200 de oameni, la 
Taiz, cea de-a doua capitală 
a Republicii Arabe Yemen, 
trecînd de partea rebelilor. 
Guvernul sud-yemenit ar li 
cerut autorităților de la Sa
naa, potrivit agenției United

Press International extrădarea 
lui Sabaa. Fostul comandant 
al forțelor de securitate sud- 
vemenite este una dintre fi
gurile marcante ale Frontu
lui Național de Eliberare, el 
făcînd parte din delegația 
care, în luna noiembrie 1967, 
a negociat cu Marea Britanic 
acordarea independentei
Sabaa este născut la Es Said, 
în zona 
trul actualei 
namentale.

tării.

cen-care constituie 
mișcări antiguver-

☆
(Agerpres). „For- 

sînt

regiunile 
Aulaqi, Sa- 

Fadhli.
parte, documen- 
șeful forțelor de 
Aden, Abdullah 
Sabaa, a sosit

CAIRO 1 
tele contrarevoluționare 
în prezent izolate și asediate 
în apropiere de Es Said", a 
declarat miercuri ambasadorul 
Republiqii Populare a Yemenu
lui de sud la Cairo, Moham
med Hadi Awad, în -cadrul 
unei conferințe de presă. El 
a afirmat că rebeliunea a fost 
zdrobită în cea mai mare par
te a zonelor unde au 
nit lupte în urmă 
o săptămînă. El a 
de altă parte, Liqa 
sud (Sal). Frontul 
berarea sudului 
Yemenului (F.L.O.S.Y.), Arabia 
Saudită și C.I.A. de a fi orga
nizat rebeliunea.

de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
s-a intîlnit cu reprezentanți ai 

Comitetului internațional de 
pregătire și cu conducători ai 
delegațiilor naționale partici
pante la cel de-al 9-lea festi
val. Din partea delegației, noas
tre a luat parte tov. Ion Iliescu.

In tot cursul zilei, la dife
rite întreprinderi și instituții, 
la unele gospodării agricole 
cooperative de muncă din ju
rul Sofiei, au avut loc întîlniri 
ale tineretului român cu tineri 
delegați din Bulgaria. întîlniri 
asemănătoare au mai avut loc 
cu reprezentanți ai culturii bul
gare, cu compozitori, scriitori, 
artiști, cineaști, pictori. In fața 
noii săli „Festival", reprezen
tanți ai tării noastre au plan
tat arbori 
niei". In 
oraș 
certe 
ne și 
latul 
bătoarea pionierului bulgar, 
iar pe stadionul „V. Levski" s-a 
prezentat spectacolul-concert 
„Bulgaria construiește, cîntă și 
dansează".

Azi au luat sfîrșit discuțiile 
în cadrul forumului de politică 
internațională și au început 
întîlnirile avînd ca temă pro
bleme regionale. Cu deosdb’t 
interes au fost urmărite dis
cuțiile în problemele păci: și 
colaborării între popoarele și 
tineretul din Balcani, din re
giunile Mării Mediterane și 
Adriaticei. La toate aceste în- 
tîlniri participă și reprezentanți 
ai tării noastre.

Cantonamentul delegației ro
mâne de la kilometrul 4 ~on- 
tinuă să primească numeroase 
vizite ale unor delegați străini 
participanți Ia festival.

i pe „Aleea priete- 
diferite locuri din 
fost prezentate con-au

ale unor delegații strai
ele tinerilor bulgari. Pa- 

pionierilor a găzduit săr-

Componența noului
La 

a fost anunțată 
seara componența

BAGDAD 1 (Agerpres). 
Bagdad 
miercuri 
noului guvern irakian, format 
după demiterea de către pre
ședintele Al-Bakr a fostului 
premier. Abdel Razzak Al- 
Nayef, și a fostului ministru 
al apărării, Abdel Rahman Al- 
Daoud. Aceștia au fost acuzați, 
după qum se știe, de a fi în
cercat să se opună măsurilor 
cu caracter revoluționar pre
conizate după lovitura de stat 
de la 17 iulie.
este alcătuit din 
bri, dintre care

Noul cabinet
26 de mem-
11 au făcut

cezi. înlocuirea avioanelor de 
tipuri mai vechi cu care este 
dotată armata belgiană, a pro
vocat o acerbă concurență în
tre firmele americane, france
ze și suedeze. Pînă la urmă a 
fost acceptată oferta franceza, 
deoarece s-a dovedit mai u- 
vantajoasă pentru guvernul 
belgian.

0 Twfik Bouattoura (Alge
ria), președintele Consiliului de 
Securitate al O.N.U., a anun
țat miercuri seara, constituirea 
Comitetului Consiliului de Se
curitate însărcinat cu supra
vegherea sancțiunilor econo
mice impuse Rhodesiei. Comi
tetul este compus din repre
zentanții Algeriei, Paraguayu
lui, Statelor Unite, Angliei, 
Franței, Uniunii Sovietice și 
Indiei. Comitetul va examina 
rapoartele privind aplicarea 
sancțiunilor economice împo
triva Rhodesiei și va putea cere 
tuturor statelor membre ale

izb uc- 
cu aproape 
acuzat, pe 
Arabiei de 
pentru eli- 
ocupat al

guvern irakian
parte și din vechiul guvern, 
dizolvat marți. Funcția de 
prim-ministru a fost preluată, 
așa cum s-a anunțat, de 
ședințele tării, 
med 
lalte 
fost 
nent 
prim-ministru adjunct și mi
nistru al apărării, generalul 
locotenent Saleh Mahdi Am- 
mash — prim-ministru adjunct 
și ministru al afacerilor interne, 
Abdel Karim Sheikhly — minis
tru al afacerilor externe, Amin 
Abdel Karim — ministru al 
finanțelor, etc.

pre- 
Ah- 

cele- 
au

generalul
Hassan Al-Bakr. In 
funcții importante 

numiți generalul locoto-
Hardan Al-Takriti 

adjunct și 
apărării,

O.N.U. să livreze informațiile 
necesare privind schimburile 
comerciale cu Rhodesia.

0 La Miami Beach continuă 
lucrările comitetului pentru ela
borarea platformei partidului 
republican. După cum trans
mite agenția Reuter, se pare 
că noul program al partidului 
este trasat in linii mari, el ur- 
mind să fie definitivat in zilele 
care urmează.

0 Intr-un interviu acordat 
ziarului egiptean „Al Goumhu- 
ria", Ahmed Laraki, ministrul 
afacerilor externe al Marocu
lui, a declarat că tara sa este 
convinsă că pentru reglemen
tarea problemelor de frontieră 
dintre Algeria și Maroc sînt 
necesare în primul rînd bună
voință și sinceritate din partea 
ambelor state.

0 Aproximativ 1.000 de șo
feri de taxi din fosta capitală

BRAZZAVILLE 1 (Agerpres).
Intr-un discurs radiodifuzat, 

președintele Republicii Congo 
(Brazzaville), Alphonse Mas
samba Debat, a anunțat joi di
zolvarea Adunării Naționale și 
suspendarea activității Birou
lui Politic al Mișcării Națio
nale Revoluționare, unicul 
partid din această tară, pînă 
la convocarea Congresului a- 
cesluia. Massamba Debat a de
clarat că, pină la noile alegeri 
parlamentare, își va asuma pu
terea legislativă, pe care o va 
exercita prin decrete preziden-

țiale. Totodată, președintele 
Republicii Congo (B) a comu
nicat că în tară va fi consti
tuit un Comitet pentru apăra
rea revoluției, a cărui compo
nență va fi desemnată în ca
drul unei conferințe a oameni
lor politici congolezi.

Massamba Debat a adresat 
poporului congolez un apel ce- 
rîndu-i sa păstreze calmul, să 
nu organizeze manifestații și 
sa manifeste vigilență pentru 
a nu se crea o situație care 
ar putea compromite indepen
dența națională.

Noi demonstrap 
sf^denjești în

CIUDAD DE MEXICO 1 (A- 
gerpres). — O nouă demonstra
ție a studenților mexicani a 
avut loc miercuri seara în Pia
ța Constituției din capitala tă
rii. La această demonstrație au 
participat aproximativ 
de studenți și profesori
capitală și din provincie, 
potriva manifestanților au 
tervenit unități ale armatei 
xicane care au ocupat Școala 
politehnică preparatoare și U- 
niversitatea națională. Comite-

Mexic

25.000 
din 
Im- 
in- 

me-

tul studențesc universitar a 
anunțat organizarea unei noi 
manifestații la care se apre
ciază că vor participa peste 
50.000 de studenți. La rîndul 
său, Comitetul de grevă al 
școlii politehnice a remis au
torităților o petiție cerînd des
tituirea șefului politiei, evacua
rea tuturor forțelor de repre
siune din clădirile institutelor 
de învățămînt superior și a- 
cordarea unor indemnizații 
familiilor studenților uciși.

Costa Rica

Vulcanul Arenal continuă să erupă
SAN JOSE 1 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Costa 

Rica a decretat trei zile de 
doliu național în memoria 
victimelor erupției vulcanu
lui Arenal al căror, număr se 
ridică, potrivit cifrelor pro
vizorii, la 78 de morti și 
peste 100 de răniți. Guver
nul a ordonat, de asemenea, 
instituirea stării de urgență 
pe lot teritoriul țarii.

Vulcanul Arenal, care a 
erupt luni pentru prima oară 
de cînd Columb a descope
rit America, continuă să a* 
runce la mare înălțime pie
tre și o cantitate uriașă de 
lavă. Miercuri cenușa incan-

descentă a fost aruncată la 
peste 13.000 metri, și s-a pro
dus o explozie, resimțită : ca 

, un cutremur în capitala țării, 
San Jose. Norii de cenușă, 
transportați de vînt, au a- 
juns la o distanță de 400 ki
lometri de vulcan, acoperind 
■capitala Republicii Nicara
gua, Managua. Un număr de 
34 persoane au fost ucise 
numai în orașul Puerto Nue
vo, situat la poalele munte
lui Arenal, care a fost dis
trus parțial.

Pagubele materiale provo
cate de erupție sînt evaluate 
la aproximativ 10.000.000 do
lari.
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Detașamentele F. N. E 
exercită o puternică
presiune asupra

SAIGON 1 (Agerpres).
Agențiile de presă transmit 

că detașamentele F.N.E., care 
exercită de cîteva săptămîni o 
puternică presiune asupra Sai
gonului, au bombardat în 
cursul nopții de miercuri spre 
joi mai multe poziții întărite 
deținute de trupele america- 
no-saigoneze, în jurul capitalei 
sud-vietnameze. Astfel, cartie
rul general al celei de-a 25-a 
divizii a trupelor de infante
rie saigoneze, care se află la 
Duc Hoa, la 20 kilometri nord-

Saigonului
vest de Saigon, a fost bombar
dat cu obuze de mortierje. De 
asemenea, în zorii zilei de joi, 
tirul de mortiere al patrloților 
a lovit în plin pozițiile trupe
lor saigoneze în sectorul Hau 
Nghia, la aproximativ 30 ki
lometri vest de Saigon. Prime
le rapoarte arată că au fost 
scoși din luptă numeroși sol
dați saigonezi. Tot în vecină
tatea capitalei sud-vietnameze 
patrioții au atacat pozițiile de
ținute de un batalion de infan
terie saigonez.

VIETNAMUL DE SUD. — Drapelul Frontului Național de Eliberare flutură deasupra unei 
noi regiuni eliberate : este vorba de Kien Phong.

braziliană au declarat o gre
vă de protest împotriva pasi
vității de care dă dovadă po
liția față de numeroasele fur
turi și acte de huliganism la 
adresa șoferilor, 
consideră această 
gală, cu toate că 
trecută trei șoferi 
fost atacați și bătuți de huli
gani, unul dintre ei decedind 
in urma rănilor primite. Poli
ția a întreprins totuși o ac
țiune : a arestat... doi șoferi 
de taxi.

miercuri au fost discutate ; ro- 
bleme legate de situația poli
tică din zona Asiei de sud- 
est.

test față de tratamentul care 
le este aplicat deținuților poli
tici, cerind 
lor.

totodată eliberarea

Autoritățile 
grevă ile- 
săptămîna 

de taxi ciu

0 In capitala Australiei au 
continuat lucrările celei de-a 
treia conferințe a Consiliului 
pentru regiunea Asiei și Ocea
nului Pacific (A.S.P.A.C.), orga
nizație din care fac parte Ja
ponia, Coreea de sud, Vietna
mul de sud, Taivan, Tailanda, 
Malayezia, Filipine, Noua Zee- 
landă și Australia. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, în cadrul ședinței de

RFDACTIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Reoublicii nr. 90,telefon 1662, 269 (C.C.V.J.). Tiparul: întreprinderea poligrafică Hunedoara—Deva.

0 Dacă in celelalte orașe 
americane, unde săptămîna 
trecută au avut loc puternice 
incidente rasiale, calmul a fost 
parțial restabilit, în localita
tea Seattle, poliția a operat 
masive arestări, ca urmare a 
unei demonstrații a populației 
de culoare.

0 Greva deținuților politici 
din închisorile dominicane con
tinuă de două săptămîni. Ma
joritatea deținuților au fost 
intemnițați sub acuzația de a 
fi desfășurat o „activitate sub
versivă". Ei protestează împo
triva arestării lor ilegale și a 
tratamentului inuman la care 
sînt supuși. O serie de orga
nizații obștești și sindicale au 
publicat o declarație de pro-

0 După 
ția Reuter, 
mente secrete privind construi
rea unei noi rachete anglo- 
franceze ar fi fost furate joi din 
automobilul unui tehnician ca
re lucrează la acest proiect. 
Cu toate că oficialitățile men
țin cea mai deplină tăcere a- 
supra cazului, in presă au reu
șit să pătrundă o serie de re
latări care relevă că documen
tele pierdute se referă la sis
temul de ghidaj al unei bom
be rachetă — Martel — avînd 
o cameră de televiziune mon
tată în virf.

cum anunță aqen- 
o serie de docu-
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