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Vineri după-amiază a avut Ioc, în 
sala mare a Casei de cultură din 
Petroșani, adunarea reprezentanților 
salariaților din minele, preparațiile 
de cărbuni și celelalte unități din 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului.

Adunarea 
tovarășilor 
Comitetului 
P.C.R., Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
Petroșani, Furdui Petru, 
tele Uniunii Miniere, ing. Arabagian 
Ovanez, director al Direcției Cărbu
nelui din Ministerul Minelor.

Lucrările adunării au fost des
chise de tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid. Tovarășul dr. ing. 
Roman Petru, director general al 
C.C.V.J., președintele comitetului 
de direcție a prezentat informarea 
asupra activității desfășurate de 
Combinatul carbonifer Valea Jiului 
în primul semestru și măsurile de 
luat pe semestrul II al anului 1968. 
Informarea a constituit o analiză 
aprofundată a principalelor proble
me ale îndeplinirii indicatorilor pla
nului pe primul semestru al anului 
curent, care a scos în evidență în 
spirit realist atît experiența pozi
tivă cît și neajunsurile care mai 
frînează activitatea colectivelor

a avut loc în prezența 
Lungu Ion, secretar al 
județean Hunedoara al

de partid 
președin-

noastre miniere. Informarea a reflec
tat preocuparea Comitetului de di
recție al C.C.V.J., a exploatărilor 
carbonifere pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan în con
dițiile obținerii unor rezultate eco
nomice superioare. Au fost prezen
tate principalele rezultate obținute 
în primul semestru al anului 1968. 
realizări care constituie materiali
zarea muncii stăruitoare, pline de 
abnegație a colectivelor noastre mi
niere pentru sporirea continuă a 
producției de cărbune cocsificabil șl 
energetic. In primul semestru au 
fost extrase peste plan 19 877 tone 
cărbune brut. Semnificativ este fap
tul că sporul important de produc
ție a fost realizat îndeosebi pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Indicele de plan al productivității 
muncii pe bazin a fost realizat în 
primul semestru în proporție de 
103,2 Ia sută. La prețul de cost au 
fost obținute, de asemenea, impor
tante economii. In primul, semestru, 
planul volumului de investiții a fost 
realizat în proporție de 101,3 la 
sulă, ceea ce constituie un frumos 
succes. Ritmicitatea realizării planu
lui, comnletarea efectivelor - exploa-' 
țărilor miniere, îndeosebi ale noilor 
unități Dilja șf Paroșeni, ridicarqa 
Ia plan a brigăzilor rămase în urmă,, 
folosirea cu eficiență sporită,, a do-

tării tehnice a minelor, realizarea 
integrală, la un înalt nivel calitativ 
a planului de investiții — garanție 
a îndeplinirii sporite a sarcinilor de 
viitor — sînt cîteva din problemele 
examinate obiectiv, cu un înalt simț 
de răspundere în informarea comi
tetului de direcție.

Tovarășul Davidescu Gheorghe, 
director al Direcției de investiții din 
cadrul C.C.V.J. a prezentat adunării 
planul de măsuri pentru îmbunătă
țirea 
tului

In
luat 

>între
inginer sef al minei I upeni, Iones- 
cu Nicolae de . la mina Uricani, 
Deak Gheorghe miner șef de bri- 
oadă Ia mina Vulcan, ing. Opriș 

■ Șerban de la mina Dilja, Neguț 
Ioan, muncitor la mina Lupeni, Ar
deleana Victor, șeful preparației 
I upeni, Avasiloaie Dumitru, munci
lor la preparația Coroești, Năstase 
Constantin, președintele comitetului 
sindicatului minei lupeni, reprezen
tantul sindical în Comitetul de di
recție al C.C.V.J.

In încheierea dezbaterilor a 
cuvîntul tovarășul Lungu loan, se
cretar al Comitetului județean

activității unităților combina- 
pe semestrul 'II 1968.
continuarea dezbaterilor au 

cn.vîntul mai mulți participant, 
care tovarășii Popescu Ion.

^arbunelu!
Printre manifestările de presti

giu consacrate Centenarului 
exploatării industriale a căr

bunelui în Valea Jiului, un loc de 
seamă îl ocupă Sesiunea tehnico-ști- 
ințifică organizată de Combinatul 
carbonifer și Institutul de mine Pe
troșani care a avut loc ieri în sala 
de festivități a clubului C.C-.V.J.

La lucrările sesiunii 
tovarășii ing. Cenușe
adjunct al ministrului Minelor, 

:,ing. Roman Petru,

au participat 
Constantin, 

dr. 
director general

luat

de

(Continuare 'in-pag.- a- 3-a)
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Dem SARARU

nefiind mineri, zidarul 
el răspunderea. Și stră-

merg acum lucrările, e 
terminată curînd crama 
Cine știe ? Poate ni se 
culesul viilor?! Altfel,

O inițiativă lăudabilă s-a născut la Lupeni, 
pe la începutul lui marlie a. c. S-a dat sfoară-n 
țară că la subsolul restaurantului „Progresul" se 
va amenaja o cramă după toate regulile... cra
melor. Sectorul I.L.L. din localitate și-a trimis o 
echipă, improvizată, și lupta cu subsolul a înce
put. La 1 aprilie se preconiza cinstirea termină
rii cramei chiar în... sînul ei. Dar cum în ziua 
de 1 aprilie plouă cu păcăleli, sectorul I.L.L. 
Lupeni a fost și el pe linie.

Echipa de meseriași care a început lucrarea 
a fost schimbată cu alta la fel de... rapidă. Șl

Jjaarwoi

e
cît a fost primăvara de lungă, cît a fost și mal 
e puțin, vara de frumoasă, „minerii" de la I.L.L. 
Lupeni au lucrat. Cu încetinitorul bineînțeles. 
Zilele Irecule a fost străpunsă galeria de... Ie
șire. După ce mai mulți lucrători au ezitat să 
efectueze această lucrare, motivînd (pe bună 
dreptate) că ei nu știu, 
Orașan loan și-a asumat 
pungerea a reușit.

Dar în ritmul în care 
problematic dacă va fi 
„Progresul" din Lupeni. 
rezervă o surpriză la... 
doar zidarul Orășan și cu cei trei muncitori ne
calificați care lucrează aici, fiind lipsiți și de 
unele materiale, ca ciment și balast, nu vor 
reuși să termine, poate nici la culesul viilor, 
această lucrare ce se va numi CRAMA. Bine-ar 
fi să fie... cramă, după regulile podgoriilor, chiar 
dacă nu va fi în nota locală. Decît simplu a- 
bataj...

Lucrări de fini
saj la fațada blo
cului turn B 1 c 
din Petroșani — 
clădire care ur
mează a fi termi
nată în curînd.

înzestrări la sectorul 
de investiții

In urmă cu cîtva timp, sectorul de 
investiții de la mina Petrila a fost 
înzestrat cu o mașină de forat sui
tori de tip Hausherr. In prezent, e- 
chipa de sondori condusă de Pop 
loan 50 montează acest agregat la 
orizontul XIV A al minei — în ve
derea forării unui suitor de aeraj 
în stratul 7. Se preconizează ca sui
torul, în lungime de 70 metri, să fie 
executat în cel mult 4 zile.

După terminarea acestei lucrări,

I

tehnico-științifică
de prestigiu

al C.C.V.J., conf. ing. Constantinescu 
Ilie, prorector al Institutului de mi
ne Petroșani, ing. Duma Șerban, di
rector adjunct al Direcției tehnice 
din Ministerul Minelor, Colibaba 
Eugen, director al Stației de cerce
tări pentru securitatea minieră .Pe
troșani precum si un mare număr 
de cadre didactice universitare, cer
cetători științifici, ingineri și teh
nicieni.

După, un scurt cuvînt Introductiv 
în cadrul căruia tovarășul Ing. Ce- 
nușe Constantin a salutat din partea 
conducerii Ministerului Minelor a- 
ceastă importantă manifestare știin
țifică, s-a trecut Ia prezentarea co
municărilor prevăzute în programul 
sesiunii. Cu un deosebit interes a 
fost urmărit referatul intitulat Ro
lul bazinului carbonifer Valea Jiu
lui în economia țării, referat întoc
mit de tovarășul prof. dr. ing. Bujor

prezen- 
dr. ing. 
înfățișat

Almășan, ministrul Minelor 
tat în fața sesiunii de tov. 
Roman Petru. Referatul a 
locul important pe care ■ Industria
minieră a Văii Jiului ÎI ocupă în 
ansamblul economiei naționale, im
portanta deosebită pentru industria 
noastră socialistă a producției 
cărbune energetic și cocsificabil, 
cinile de viitor ale exploatărilor 
bonifere din Valea Jiului.

Referatul intitulat
vind mecanizarea în abatajele 
Valea Jiului (autori conf. dr. 
Marian loan, conf. dr. ing. Ilieș 
colae, șef luc. ing. Teodorescu
Constantin și ing. Giuclea Gheor
ghe) a constituit o interesantă tre
cere în revistă a mijloacelor tehni
ce de extracție a cărbunelui de-a 
lungul anilor. Comunicarea s-a ocu-

Probleme

de 
sar- 
car-

prt- 
din 
ing. 
Ni-
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Momente din dezvoltarea industriei

a

I
I

I
I
I
F

I

I
I
I

de artă

plastică

Azi, la orele 10, se deschide 
în holul Casei de cultură din 
Petroșani „Expoziția de artă 
plastică închinată Centenarului 
exploatării industriale a căr
bunelui în Valea Jiului șl Zi
lei minerului".

Expoziția este organizată de 
către Uniunea artiștilor plas
tici — Filiala Petroșani și pre
zintă peste 50 de lucrări de 
pictură și grafică.

Serbare aninată
Petro- 

că ser
ia Peș- 
pentru

Comitetul municipal 
șani al U.T.C. anunță 
barea cîmpenească de 
tera Bolii programată
azi, 4 august, nu va avea Ioc 
la această dată. Amînarea ei 
se datorește timpului nefavo
rabil din ultimele zile care a 
împiedicat amenajarea împre
jurimilor peșterii și organiza
rea serbării. Serbarea cîmpe
nească va avea loc în a doua 

ojumătate a lunii august, la 
dată care se va anunța.

Frizerie

deschisă

la Vulcan

In cadrul Cooperativei „De
servirea" Lupeni a Ibat ființă, 
zilele acestea, o noufe unitate. 
Este vorba de secția de frize
rie deschisă în Vulcan, în 
imediata apropiere a bifurca- 
ției dintre șoseaua națională 
și strada ce duce la preparația 
Coroești. Noua unitate, condu
să de frizerul Parafichiv Vasile, 
este deservită de trei persoa
ne cu calificare corespunză
toare unei bune deserviri.

„Melodii electron

! 
I
I 
I
I

I
I
I 
s
I

I
I

exe- 
stra-

sec-

mașina de forat va folosi Ia 
cutarea unui suitor în culcușul 
tului 5.

De două săptămîni, în cadrul
torului de investiții al minei Petrila. 
la orizontul XIV A, a fost instalat 
cel de-al doilea recomprimator. A- 
cest utilaj asigură funcționarea op
timă a celor 3 mașini de încărcat 
și a altor unelte pneumatice exis
tente la lucrările de deschidere ale 
acestui orizont.

eliberarea țării 
străină mareînd 
populare, inau- 

elapă în dez-
noastre. Situația

măsuri urgente 
economiei națio-

trăit din plin a- 
deosebite ale vic- 
armate. Pesle tot

Victoria insurecției naționale an
tifasciste a dus la 
de sub dominația 
începutul revoluției 
gurînd o nouă 
voltarea țării
grea, în care se găsea atunci țara, 
de pe urma războiului și a jafului 
hîtlerist,' impunea 
pentru refacerea 
nale.

Valea Jiului a 
ceste evenimente 
toriei insurecției
au avut loc manifestații entuziaste. 
Bucuria a cuprins masele largi, să
tule de asuprire și teroare iar cu
vîntul partidului comunist prindea 
viață în rîndurile minerilor. Munci
torii, însuflețiți de chemarea parti
dului și-au unit eforturile, au învins 
greutățile mărind mereu producția 
de cărbune atît de necesară reface
rii economiei și susținerii luptei 
pînă Ia înîrîngerea definitivă a fas
cismului.

Pentru mărirea producției de căr
bune era necesară aprovizionarea 
minelor cu materiale și utilaje. 
Conducerile unităților carbonifere, 
în lupta după profituri, sabotau me
reu producția. In aceste condiții,

muncitorii au luat măsuri pentru în
depărtarea elementelor dușmănoase 
din conducerile societăților și a ele
mentelor fasciste din aparatul de 
stat. A avut loc un profund proces 
de democratizare a Văii Jiului.

Instaurarea, la 6 marlie 1945, a 
guvernului de largă concentrare de
mocratică a însemnat un important 
pas pe calea democratizării țării. La 
înlăturarea vechilor guverne reac
ționare 
minerii 
azi 18 
a avut
din Petroșani o adunare 
tului unic muncitoresc, manifestare 
pentru înlăturarea guvernului gene
ral Rădescu..." se arată într-un ra
port al Comisariatului de poliție 
Petroșani. Intr-o notă telefonică se 
menționează: desfășurarea manifes
tațiilor și luarea cu asalt a poliției. 
S-au tras focuri de armă iar munci
torii au putut fi îndepărtați numai 
cu petarde lacrimogene.

La 24'februarie 1945 a avut loc o

o contribuție și-au adus și 
Văii Jiului: „Raportăm că 

februarie a.c. (1945) orele 9, 
Ioc la Căminul muncitorilor 

a sindica-

(Continuare In pag. a 2-a)

I. POPOROGU 
P. MUNTEANU

Pe șantierul Bumbești-Livezeni

Brigadierii ceferiști 
au predat ștafeta

de a șasea zi, 36 de tineri din 
au muncit po șantierul Bum- 
încbeiat stagiul de brigadieri. 
17 tineri de la revizia de va- 
C.F.R. Petroșani. Cele două e- 

tinerii Drăgodan Dumitru și

ii

la 
un 
ini

și... ritm
Comitetul sindicatului de 

I.E.C. Paroșeni organizează 
spectacol de muzică urșoară
titulat „Melodii electron șL.l 
ritm". Spectacolul va> avea loc 
azi, 4 august, la ora 20 în sala 
cinematografului din Paroșeni. 
La reușita lui își 
contribuția soliștii 
mentiștii formației 
ușoară din cadrul 
nergeticienilor.

Formația

vor aduce 
și instru- 

de muzică 
clubului e-

de
muzică ușoară 
„Atlas“ la Băcia

A devenit un bun obicei ca 
formațiile de artiști amatori, 
ale Casei de cultură din Pe
troșani,* să prezinte spectacole 
pe scenele din orașele și co
munele județului nostru. Sim- 
bătă, formația de muzică u- 
șoară „Atlas" a prezentat un 
variat program de cîntece în 
fața unui numeros auditoriu 
din Băcia-.

MARE ȚINTUITĂ
CU SCINDURI

Margi nai ii la comen
tariile presei străine

Ieri dimineață, în cea 
Petroșani și Deva care 
bești — Livezeni și-au 
Intre aceștia s-au aflat 
goane și de la depoul
chipe au fost conduse de 
Tătar Simion,

Un amănunt 
rioada cît au 
dierii conduși 
nut permanent steagul de fruntaș în acțiunile volun- 
tar-patriotice de pe șantierul Bumbești — Livezeni. 
După ce li s-au înmînat insignele și carnetele de bri
gadieri, cei 36 de tineri s-au întors la locurile lor de 
muncă.

Termocentralei Paroșeni.

suprave-

unor abateri

să fie relevat: în toată pe- 
șantierul tineretului, briga- 
Drăgodan Dumitru au deți-

care merită 
muncit pe 
de tînărulAmbianță plăcută în incintaCînd microclimatul

locului de muncă
e viciat de un zbir

Ce altceva ți-ar putea mobiliza 
mai mult strădaniile pentru a lucra 
mai cu spor, cu toată dăruirea în 
vederea îndeplinirii obligațiilor ce 
ți le incumbă sarcinile ce-ți revin 
intr-un colectiv de muncă decît un 
climat moral-relațional sănătos, ba
zat pe respectul între oameni. Să 
respecți și să Iii respectat, să simți 
lingă umărul tău umărul tovarășu
lui tău de muncă, să știi că, orice 
greutăți te-ar aștepta, te poți bizui 
pe condescendența și onestitatea 
celor din jurul tău. Da, într-un ase
menea climat e o plăcere să lucrezi, 
elanul îți prinde aripi, inițiativa a- 
șișderea ; simți o chemare interioa
ră la autodepășire și această che
mare te obligă să-ți 
toată energia, priceperea.

Dar, dacă în grupul de oameni în 
care lucrezi apare un indezirabil, 
omul certat cu etica muncii, insul 
care prin comportamentul său vi
ciază microclimatul în care lucrezi?

Cazul unui asemenea ins a (ost 
luat în dezbatere nu de mult de că
tre consiliul de judecată de pe lin

pui la bătaie

gă mina Petrila — cazul 
ghetorului Petrilă Mircea.

Cine e acest individ din cauza 
căruia consiliul de judecată a fost 
nevoit să se întrunească de două 
ori ? Nu au trecut nici zece luni de 
cînd acest ins s-a mai aflat în fața 
aceluiași consiliu de judecată pen
tru aceleași abateri.

Petrilă Mircea a lucrat în secto
rul VII transport al exploatării din 
luna ianuarie 1967 ca supraveghetor 
în circuitul puțului centru. A 
repartizat aici de la sectorul 
rambleu în urma 
ciplinare. Adică a fost mutat la 
torul VII pentru 
s-a reabilitat? I 
trecut a pălmuit un munc'tor și 
fost retrogradat pe timp de 3 luni. 
Nu trecuse însă perioada executării 
sancțiunii și împotriva lui s-a In
trodus o nouă plîngere. In urma 
unor amenințări, persoanele râcla-

reabilitare.
In octombrie

Cum 
anul 

a

(Continuare in pag. a 3-a)
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După o primăvară ploioasă, în 
italia a sosit în sfîrșit anotimpul căl
duros, 
ca de 
cărui 
ne și 
ale femeilor din Roma. Așa a fost 
dat startul actualei veri. Și imediat 
romanii s-au îmbulzit, bineînțeles, 
spre mare.

Roma nu se găsește decît Ia o 
distanță de 25 km depărtare de ma
re, și o săritură în apa mării la ora 
prînzului sau seara după lucru o- 
feră locuitorilor capitalei un prilej 
de a se răcori chiar în cele mai 
călduroase zile. Din păcate, aceas
tă săritură în mare devine pentru 
romani tot mai complicată și costi
sitoare. La ștrandurile mai elegante, 
o cabină costă între 300 și 5 000 lire 
pe zi. Dar pentru „tintarella", adică 
o bronzare așa cum trebuie a pielii, 
romanii trebuie să bage și mai a- 
dînc mina în buzunar. Deși teoretic 
țărmurile mării aparțin statului, prac
tic este foarte greu să ajungi pînă 
la mare. O mare parte a ștrandu
lui de la Ostia este înconjurată de 
un gard de seînduri, deoarece se 
acordă tot mai multe concesiuni parti
cularilor, care se 
prejmuiască zona, 
dat-o, cu garduri 
pentru intrare un 
mal puțin mare.

Caiicatura unui
re își ridică copilul pe umeri, pen-

30 grade la umbră, un cer 
plumb și vîntul sirocco, a 

umiditate, pătrunde prin hai- 
răvășește coafurile artistice

tru a putea vedea marea peste în
tinsa zonă a gardurilor și cabine
lor, este puțin exagerată, dar nu 
prea departe de adevăr. Un ziarist 
din capitala Italiei afirma ironic că 
această stare de lucruri se datorea
ză faptului că majoritatea străinilor, 
care nu au acces la mare, știu toți 
să înoate. Ei nu au la dispoziție 
decît cabine, dar în număr suficient 
și la taxe de intrare 
schimb, jumătate din 
liei, cu cei 7 000 km 
săi, s-ar îneca dacă

grăbesc să-și îm- 
pe care au aren- 
și cabine, cerînd 

obol mai mult sau

tată din Roma, ca-

accesibile. In 
locuitorii Ita- 
de coastă ai 
ar cădea în

apă. Deși legislația italiană prevede 
că concesiunile de folosire a ștran
durilor pot fi acordate numai dacă 
nu contravin interesului public, ro
manii trebuie să plătească intrarea 
ca la cinematograf, dacă vor să in
tre în marea lor.

O excepție o constituie fostul 
ștrand regal de la Castel Porziano, 
pe care președintele Saragat l-a pus 
la dispoziția locuitorilor Romei. A- 
nul trecut, 1 500 000 persoane au vi
zitat acest ștrand, care se întinde 
pe 2 km și este administrat de mu
nicipalitatea orașului Roma.

Problematică este și înapoierea la 
Roma. Deși între Roma și Ostia e- 
xistă legături bune — o autostradă 
cu patru piste —• duminica și în zi
lele de sărbătoare conducătorii auto 
au nevoie 
străbate cei 
considerabil

de 2—3 ore pentru a 
25 km, ceea ce reduce 
buna dispoziție.

(Din „Handelsblatt")
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Cabana „7 Noiembriepe

după

pe
cu

(Urmare din pag. 1)

altă manifestație organizată de către 
Frontul Național Democrat. Cu a- 
ccastă ocazie maniîestanții au cerut 
„înlăturarea guvernului Radescu șl 
a conducerii organelor locale.

In același timp minerii măresc 
neîncetat producția de cărbune. Zia
rul local „Zori noi" din 1 decem
brie 1945 menționa : A doua zi după 
schimbarea conducerii societății Pe
troșani producția s-a ridicai cu 1 009 
lone pe 
lui și-au 
întreaga 
întregul 
sfîrșitul 
producția
zi, cit au făcut în luna august 
septembrie, la 6 300—6 500 tone 
zi, pină Ia siirșiful anului, deci 
peste 100 la șută".

zi. Minerii din Valea Jiu- 
luat angajamenfni față do 

clasă muncitoare, față de 
popor român, ca pînă la 
acestui an să mărească 
de la 3 200—3 300 tone

Treptat producția începe să se re
dreseze făcînd posibilă trecerea Ro
mâniei spre o nouă etapă. Aboli
rea monarhiei și instaurarea Repu
blicii Populare Române a însemnat 
trecerea la etapa revoluției și con
strucției socialiste. Naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
a dus la lichidarea marii burghezii 
industriale și financiare. Ia crearea 
sectorului socialist de sfat în eco
nomie, marcind trecerea la condu
cerea ci planificată.

Anul 1948 marchează începutul 
lucrărilor de redeschidere a minei 
Vulcan, care în 1951 începe să pro
ducă din nou.

Se creează condițiile tehnîco-inate- 
riale pentru creșterea continuă a 
producției de cărbune, în anii urmă
tori Ia toate minele din bazin. înal
tul grad de mecanizare a făcut po
sibilă dezvoltarea fără precedent a 
minelor.
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CALEIDOSCOP
Nasturii ca ornament

so-
Du-

a-

Autorul Odiseei
a fiost ® femeie ?

toare cu una din cele mai minunate 
și emoționante eroine ale poemului 
— Nausicaa, fiica regelui fenicieni
lor. In ce privește originea siciliana 
a autoarei, Barrabani prezintă ca ar
gument principal „geografia"

sau 
Cea- 
acele

Întocmai ca Bucegii 
Piatra Craiului, Munții 
blău oferă drumețului 
peisaje și locuri spectaculoa
se specifice numai 
calcaroși.

Izvorul
Durău, 7
caz —
salbă de i
ulare in i

Cabana „7 Noiembrie", 
este situată pe versantul nor
dic al masivului, pe piciorul

munților

Dochia, 
și Bi

ci

Muntelui,
' Noiembrie
Baraj, alcătuiesc 
cabane cu multă că- 
acest sezon.

„7

(munfis Ceahlău)
Humăriei in Poiana Finiinilor, 
la. altitudinea de 1 220 m.

După ce am coboril din tren 
la Bicaz, vom lua vaporașul 
ce tace cursă pe lacul de acu
mulare pînă în salul Ceahlău. 
Apoi, după cca fi hm de mers 
pe șosea ajungem la cabana 
Durău. De aici, pe o potecă 
marcată cu bandă roșie, ur
căm circa 2 ore piuă la ca
bana „7 Noiembrie". La lei 
de interesantă este și poteca 
care pleacă direct din satul 
Ceahlău pe piciorul Humăriei

șf ne „scoate" la cabană 
3 ore de mers.

Străbălind traseul 
sus, avem avantajul 
zita in același timp 
sa construcție a barajului Hi
drocentralei Bicaz precum și 
posibilitatea vizionării altor 
obiective turistice apropiate, 
de mare interes: Cheile Bica- 
zului, Stațiunea climaterică 
Lacul Roșu și bineînțeles ce
lelalte cabane din Ceahlău.

Ca strămoș al nasturilor este 
cotit un nasture găsit în peștera 
fort din sudul Franței. „Vîrsta" 
cestuia este de 5 000 de ani și se
pare că a fost folosit de un vînă- 
tor care trăia în peșteră. El este 
confecționat din alabastru și are 
două găuri în partea inferioară, le
gate printr-un canal.

In secolul al XlV-lea crucialii a- 
duc nasturii în EuTopa. In anul 1360 
moda cerea ca îmbrăcămintea să fie 
pur șl simplu acoperită cu nasturi 
•— cîte 60 de nasturi înșirați pe șase 
'rindurl I

Pe vremea Renașterii apar primii 
nasturi din lemn îmbrăcațl în țesă
tură. In 1790 apar în Boemia primii 
nasturi fabricați din sticlă; în 1834 
— Ia Frankenhausen începe fabri
carea nasturilor de sidef, iar în 
1843, la Sauerland — a nasturilor 
din corn.

Pe la jumătatea secolului al 
XVIII-Iea unii nasturi aveau valoare 
artistică. Ei erau considerați obiec
te de lux, fiind confecționați din 
sticlă și email, porțelan, marmură, 
sidef, coral, fildeș, briliante și aur. 
Pictorii executau pe acești nasturi 
peisaje sau scene de dragoste, gra
vuri cu semne enigmatice, iar pe 
nasturii de pe haina logodnicului -~= 
o miniatură a alesei inimii lui.

In vara anului 1877 era Ia modă 
îmbrăcămintea femeilor bogat împo
dobită cu nasturi, cusuți unul lingă 
altul. In 1909 se repetă nebunia mo
dei gotice — „zale din nasturi'* 
pentru femei (cite 130 de nasturi pe 
o haină).

Șl în zilele noastre nasturii au 
mare căutare, dar ei sînt utilizați 
mai cu măsură.

mai 
a vi-

de 
de 
grandioa-

Text șl foto : A DULA.

De ce boli suferă medicii ?
lucrătorilor 

ocrotirii sănătății din 
o anchetă în rîndurile 
personalului sanitar, 
că fiecare al cincilea 
în primul rînd, de a-

a 
volumul lui Butller — „O 
— autorul Odiseei". Potrivit 
ipoteze, „Odiseea" ar fi fost 
de o poelă din Sicilia. Iar 
că autorul Odiseei ar fi

Reccnt a apărut în Italia o cărti
cică care se bucură de o mare 
popularitate — „Descoperirea Odi
seei". Autorul ei este Vittorio Bar
rabani, om de știință din Trapani.

Acesta afirmă că „Odiseea" nu 
este creația lui Homer; după păre
rea lui, ea a fost scrisă cu un se
col după „lliada" de un țroet sici
lian.

Ipoteza că „Odiseea" nu-1 aparți
ne lui Homer este veche, ea datează 
încă din secolul trecut. In 1897 
apărut 
femeie 
acestei 
scrisă 
ipoteza
din Sicilia a fost emisă încă înain
tea lui Buttler de un om de știință 
neozeelandez, care pretinde că cu
noaște și numele autorului — Dre- 
panodor.

Ca și Buttler, Barrabani afirmă 
că autorul Odiseei este o poetă. A- 
ccaslă afirmație se bazează pe fap
tul că o serie de descrieri din o- 
pera respectivă sînt legate de tre
burile gospodărești ale femeilor — 
amenajarea locuinței, obiecte de uz 
casnic, viața de familie etc. El este 
de părere că întregul poem 
prezentat din punct de vedere 
nin, un ultim argument fiind 
crierile scenelor de dragoste.

este 
femi-
des-

O
I

Un reprezentant

Uniunea sindicatelor 
din domeniul 
Sofia a făcut 
medicilor și 
S-a constatat 
medic suferă,
fecțiuni ale căilor respiratorii supe
rioare, în al doilea .rînd de maladii 
gastro-intenstinale. Urmează apoi bo
lile ficatului șl vezicii biliare, Iutii-

nite mal 
sută). Se 
procent mare (6 la sută) de hiper- 
fonie și arterioscleroza vaselor co
ronare.

Nevroze șl psihoze se întîlnesc 
mult mai rar, în schimb sint foarte 
frecvente alergiile, în special la fe- 
meile-medici 
Multe cadre 
matism.

frecvent Ia femei (7,8 la 
constată, de asemenea, un

și surorile medicale, 
sanitare suferă de reu-

Chiar și în costumul Iui Adam
soldați! trebuie să salute ?

al frumosului

gingășiei.

fi

Barrabani identifică presupusa au-

POTRIVIT ANUARULUI statistic al O.N.U. publi
cat la New York, țara cu cel mai mare venit anual pe 
cap de locuitor este Kuweitul (3 257 dolari), 
de Statele Unite (3153 
înscriu Haiti (80 dolari)

Populația lumii era 
3 535 600 000 și continuă 
sută anual.

Asia deține mai mult de jumătate din populația 
globului —1 867 000 000 locuitori. Europa este conti
nentul cu cel mai mare număr de locuitori pe 
91, urmată de Asia Orientală — 74. Oceania 
mai 2 locuitori pe kmp.

Totalul exporturilor a atins in 1967 
miliarde dolari. In 
dezvoltate din punct

urmată 
dolari). Pc ultimele locuri se 
și India (79 dolari).
la mijlocul anului 1968 de 
să crească din 1963 cu 1,9 la

kmp 
are :nu-

cifra
decalajul intre țările

de 214
ansamblu,
de vedere industrial și statele în

curs de dezvoltare continuă să crească. Produsul na
țional brut sporește pentru statele dezvoltate cu 3,2 
la sulă pe an, iar pentru cele în curs de dezvoltare 
cu 2,2 la sută.

Suedia este țara cu cel mai marc număr de citi
tori de ziare — 501 la mia de locuitori, urmală de 
Anglia cu 488 și Luxemburg cu 477.

Cea mai mare producătoare de filme este Japonia 
cu 719 anual.. India produce anual 316 filme, iar ita
lia 245.

Turismul a crescut considerabil mai ales in țările 
Europei de răsărit. Bulgaria a primit în 1966 cu 257 
la sută mai mulți turiști decit in 1963, Ungaria cu 174 

sută, Cehoslovacia cu 138 Ia sută, Iugoslavia cu 96 
sută, Uniunea Sovietică cu 55 la sută, Polonia cu 
la sută.
In ceea ce privește asistența i__ E._;ă, '

anuarului statistic, pe primul loc se află Israelul cu 
un medic la 410 locuitori, iar pC ultimul loc Ruanda 
cu un medic la 76 200 locuitori.

S.U.A. se afla pe primul loc în lume î„ 
veșle consumul de oțel — 667 kg pe locuitor —'i„, 
Malawi ocupă locul ultim cu 1 kg de oțel pe cap do 
locuitor.

medicală, potrivit
1 cu

în ce pri-
- iar

ȘTIINȚĂ. TEHNICĂ
Baterii solare
pentru aparate
cu tranzistori

La Viena a fost expus un aparat 
de radio cu tranzistori care funcțio
nează cu baterii solare în locul ba
teriilor electrice de alimentare. E- 
nergia electrică necesară funcționă
rii aparatului este furnizată din 48 
celule solare. Aparatul are 4 lun
gimi de undă: lungi, 
scurte și scurte 
bandă.

Bateriile solare 
disipată în difuzor
valentul unei alimentări 
obișnuită de 6 volți.

Aparatul funcționează 
în zona unde razele solare sînt pu
ternice, ci îi este suficientă lumina 
zilei, precum și iluminatul unei me
se de lucru cu un bec de numai 40 
wați.

medii, ultra- 
cu extensie de

produc o putere
de 0,5 wați, echi- 

cu baterie

cuință, arhitectul Woodboom a por
nit pe căi cu totul noi. Proprietarul 
de locuință și automobil intră cu 
mașina în lilt, deschide fereastra 
mașinii și apasă pe butonul indica
tor de etaje. In fiecare etaj se gă
sesc 17 locuințe în patru diferite 
direcții ale coridorului. Podeaua lif
tului, care transportă mașina, se ro
tește cu 360 grade. Prin reglarea 
unui arătător, el se rotește în di
recția de ieșire dorită. Mașina por
nește apoi în coridorul etajului și 
spre garajul lingă a cărui intrare o 
ușă și un antreu duc spre aparta
ment.

In acest mod, în decursul timpu
lui, 15... 35 la sută din toate auto
vehiculele particulare vor dispare 
de pe locurile de parcare de pe 
străzi și piețe. Garajul nu reprezin
tă un cost suplimentar exagerat.

Un burete uriaș
pentru

nu numai

Telefon-televizor
pentru birou

Locuința cu garaj
La marginea orașului New York 

se construiește un bloc dublu tra
pezoidal cu 60 etaje, avind aparta
mente de 1... 4 camere plus garaj. 
Pentru a urca autovehiculul în lo-

Firma americană „Westinghouse 
Electric Corporation" va face anul 
acesta experiențe pe scară 
cu telefoane-lelevizor pentru 
ri. Diferite departamente ale 
prinderii din New York și
burgh vor primi 40 telefoane.televi
zor care dispun de dispozitive opti-

largă 
birou- 
între- 
Pitts-

Și totuși e adevărat

Un delegat al Bundestagului, apă- 
rîndu-1 pe Matthias Hoogen, a re
zolvat o problemă militară veche de 
cînd e lumea : „Este oare scutit un 
soldat dezbrăcat 
riorul care este 
Adam ?".

’După cum

să-și salute supe- 
tot în costumul lui

relatează revista 
„Stern", dl. Hoogen se izbește de 
unele dificultăți de interpretare. De

exemplu, dacă un caporal șl un plu
tonier major se întîlnesc pe o plajă 
de nudiști, caporalul trebuie să ri
dice mîna dreaptă la nivelul capului 
ca pentru un salut cu capul desco
perit. Delegatul însărcinat cu apăra
rea nu a putut însă explica cum îșl 
va da seama soldatul că are în fața 
sa un superior, din moment ce cos
tumul lui Adam nu are epoleți I |

face parte 
singe Bom- 
tipul tot a-

ÎNT1MPLĂTOR s-a descoperit 
că un tinăr din stalul Massachusetts 
(S.U.A.) are un singe de nn tip atit 
de rar incit o transfuzie cu orice 
alt. singe i-ar fi fatală.

Sîngelc acestui tinăr 
din așa-numitul lip de 
bay, dar lotodală și din
tit do rar R-h, care pină acum nu 
a fost găsit decît în 1961 Ia o sin
gură persoană — o soră medicală 
cehoslovacă.

Studiindu-se singele rudelor tî- 
nărului, s-a constatat că și sora lui, 
in virstă de 14 ani, posedă același 
tip de singe. Dar cu singele frate
lui nu se poate face o transfuzie 
sorei sau invers, din cauză că al 
băiatului are R-h pozitiv, iar al letci 
R-h negativ.

Din cind in cînd i se ia tînărului 
sînge caro se 
caz
sau
tea
său

conservă pentru un 
extrem, căci la o boală gravă 
în caz de accident nu i s-ar pu- 
face transfuzie decît cu propriul 
singe.

O UN MISTERIOS INCENDIU a 
distrus recent o crescătorie 
de viermi de mătase din Ku-

kushima (Japonia). Ancheta a 
stabilit că rogojinelc de paie pe 
care se aflau gogoși de mătase s-au 
aprins sub acțiunea razelor solare 
care treceau prin acoperișul din 
material sintetic transparent și pe 
care picăturile de apă au jucat rolul 
lentilelor.

4 IRVING K. OEST, in virslă de 
20 de ani, din Westminster (S.U.A.), 
a fost condamnat la 30 de zile în
chisoare și 25 dolari amendă, pentru 
că a blestemat pe stradă în timpul 
unei încăierări. EI a fost auzit de 
niște polițiști și judecătorul de Ia 
tribunalul din localitate 
legea din 1723, căreia in 
adus un amendament.

Legea din 1723 prevede

i-a aplicat 
1819 i s-a

ca, la pri
mul blestem, să se înțepe limba 
novatului, la al doilea — să i se 
senine pe frunte cu flerul roșu 
tera B (de la blasphemous — 
care blestemă), iar la al treilea
să tie executat fără asistența preo
tului.

In 1819 au fost desființate pedep
sele corporale, ele fiind înlocuite cu 
o amendă de. 100 dolari și închisoare 
pină la 6 luni.

vi- 
în-
11-

cel

xf L a doct
Pbclenta: Domnule doctor, sint 
sperată: soțul meu vorbește me-dj

rdu în somn.
* Medicul: Nu vă alarmafi I E un 

deranjament de mică importantă.
—• De mică importan/ă spuneți'l 

Credeți că mi-e ușor să-l las să 
vorbească fără să-l contrazic ?

A
'/Medicu/; Ochiul dv. îmi 
ciudat, că ave/i pneumonie, 
intermitentă, un reumatism

Pacientul :
ochi, domnule 
de sticlă.

*

Uilati-vă Ia 
doctor, acesta

indică, 
o febră 
și...
celălalt 

este

★V
[Medicul: Eumati ?

o r
Pacientul : 

mea.
— Păcat I 

să fumați..

N-am

Vroiam

> *

turnat in viata

să vă interzic

Medicul: Dragă domnule, trebuie 
să vă resemnați: nu puteti rămine 
veșnic tinăr 1

Pacientul: O, nu pretind atit. Mă 
mulțumesc să rămin veșnic bătrin.

★

Medicul:
mai mult...
Acum spuneti-mi ce vă

Scoatefi, vă 
încă puțin...

rog, limba... 
E bine așa. 
supără i

Culese de
I. VICTOR

JOCUÎ
Invitație Ia odihna

Ai

sint 
pe- 

unor

In ciuda legislației și a precauții
lor pe care aceasta o impune, anu
mite zone ale mărilor, și îndeosebi 
cele învecinate cu porturile, 
puternic poluate de produsele 
trolifere, chiar și în absența
catastrofe, cum a fost aceea a petro
lierului Torrey Canyon.

In legătură cu această problemă, 
cercetătorii societății „American Oii 
Company" au pus recent la punct 
un burete uriaș pentru curățirea su
prafeței mării. Este vorba de un ma
terial plastic expandat (o spumă sin
tetică) cu care se acoperă niște tam- 
buri rotativi; aceștia sînt trași pe 
suprafața apei de o navă speciala. 
Printr-o stoarcere periodică, se rea
lizează debarasarea buretelui 
uleiul cu care este îmbibat.

Metoda este pe cit de simplii, 
atît de eficace.

de

pe

ce cu distantă focală reglabilă, 
ajutorul unei oglinzi, „privirea" 
merei de televiziune poate Ii 
dreptate pe desene sau planuri alia
te pe masă.

că „este situată în 
smarald a pădurilor 
fagi bătrîni" • 
Constantin — 

Valea
de iubitorii

murea 
de 

- Unguent 
Orășel de 

Prahovei, 
climatului 
— Caro 1 
sezonieră, 
apo mine-

ORIZONTAL: 1) Stațiunea balneo
climaterică, situată între munții 
Giurgeului și ai Bistriței despre care 
se spune 
verde de 
molizi și
2) Udrea
munte, situat în 
frecventat 
montan tot timpul anului
3) Mănunchi — Stațiune 
posesoare de izvoare cu
rale cloruro-sodice, iodurate, bromit- 
rate, situată lingă Făgăraș 4) Stați
une în apropierea muzeului Doftana, 
unde se află patru lacuri cu apă 
cloruro-sodică concentrată — Mine
ral care constituie scoarța pămîntu- 
lui 5) Diminutiv feminin — Lacul... 
situat la 5,5 km de centrul orașului 
Brăila, cunoscut prin apa minerală 
a lacului și nămolul sapropelic 6) 
Li se prescrie odihna în mijlocul na
turii 
graf 
tate 
prin 
prof.
savantul naturalist al cărui 
poartă — Inlorsura 9) Penln

7) Noroi — Asia! — Lexico- 
francez (1755—1841) 8) Locali- 
pe litoral, cunoscută 
„Stațiunea zoologică 
I. Borcea", creată în

mai ales 
marină 

1926 de 
nume îl 

u — Co-

mună în județul Hunedoara — Pro
nume personal 10) Prenume mascu
lin — Valoroasă stațiune balneo
climaterică situată în bazinul supe
rior al Someșului Mare, între Sîn- 
georz și Valea Vinului 11) Vas —• 
Coș 12) Specialiști în științe juri
dice — Diminutiv feminin 13) Situa
tă în centrul Bărăganului, stațiunea 
are o mare importantă terapeutică 
și constituie în același timp un a- 
devărat muzeu preistoric — Locali
tate balneară situată la 580 m alti
tudine, pe una dintre cele mai mari 
masive de sare din Europa.

VERTICAL: 1) Minunată localita
te montană denumită „Poarta Buce- 
pilor" —- Căutată pc malul mării 2) 
Stațiune situată la cca. 6 km de 
malul drept al Oltului și la 15 km 
de orașul Rîmnicu Vîlcea — 
iară miez I 3) 
chi — Cu un 
continental — 
este renumită

climaterică situată în depresiunea 
Praid — Corund 
lea Oltului lînga lacul 
stațiunea este căutată 
de turiști.

Situată în va- 
Sfînta Ana, 
și îndrăgită

v. IAȚENCO

Financiară

(Monoverb : 6—9)
S, CETEAN

Ulm
Un meseriaș mai ve- 
climat de tranziție 

medilernnian, stațiunea 
pentru izvoarele sale

ioduratc, bromurate, calcicc, magne- 
ziene etc. 4) Unelte — Depresiuni — 
Din neamul ilirilor; 5) Un final de 
crez! — Dar al munților Metaliferi, 
situată lingă Orăștic, stațiunea po
sedă ape termale cunoscute din ce
le mai vechi timpuri — La ieșirea 
din Moneasa I 6) Aplicarea metodi
ca a mijloacelor terapeutice — 
Prenume — La intrarea în Strunga! 
7) Din ~ 
une de 
cegilor" 
stațiune 
roalău, Rarău, 
nului, Bîrgaului și Rodnei — Sem
nul vieții la vechii egipteni 9) Sta
țiune al cărei nume vine de la gus
tul acrișor „ca de vin" al 
sale minerale carbo-gazoase 
barcațiune 10) Ram — Jocuri de no
roc 11) Frumoasă stațiune bîȚgco-

Govora! — Minunată stați- 
odihnă denumită „Perla Bu- 
— Ion Popescu 8) ...Dornei 
înconjurată de masivii Giu- 

ai Bistriței, Călima-

apelor
- Ani-

vii-
mai

Ca-

POȘTA ROBSICll
EMIL RÎPA — Vulcan: Vă 

rugăm să nu ne mai trimiteți 
lucrări pe care le-am mai pri
mit tot de la dumneavoastră I 
Triunghiul MOTORINĂ OCA
RINA vi l-am publicat o dală și 
considerăm suficient. Pe 
tor încercați triunghiuri 
mari de 8/8.

P. ARCHIP — Lupeni:
reul IN FAȚA OCHIULUI 
MAGIC este slab, conține cu
vinte inexistente (ERTE, ALS- 
NA, PRAOL etc), are definiții 
forțate și simpliste, este ne
tematic și are un procentaj 
de puncte negre mai mare de 
15.

MOLODEȚ VASILE — Pe
troșani : Reținem LA PIAȚĂ, 
CARTE DE VIZITĂ și ADU
NARE CIFRATĂ. Careul LA 
PROPRIU ȘI LA FIGURAT 
este netematic iar definițiile 
sînt deficitare.

Turistica

La. vi năioare

u
(Triverb :

S. TONI

Cu
are

Dezlegările jocurilor apărute
în ziarul nr. 5833

Triungiiî, orizontal și verti- 
1: 1) Parașutare 2) Alătu

rate 3) Răsărite 4) Atașați 5) 
Surate 6) Urile 7) Tați 8) Ațe 
9) Rc 10) E. Pescărească (tri-

[27 iulie 1968)
verb): Pește din Dunăre, 
flori (triverb) : Dorina 
crini. Păsări și degete (mono-
verb) : Inelate. Muzicală (tri
verb) Cînt din piculină.
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și se materializează 
manifestărilor bine

cul- 
prln 
or-

do conducere al clu- 
cău-

La club, atît educația, cit și 
tura, trăiesc 
intermediul 
ganizatq.

Colectivul
bulut sindicatelor din Lupeni a 
tal să canalizeze activitatea clubu
lui in doua direcții: spre organiza
rea unei munci cultural-educative de 
masă in cadrul întreprinderilor șl 
instituțiilor, mobilizînd astfel oame
nii muncii la realizarea sarcinilor 
de plan, și spre organizarea la ni
velul cerințelor actuale a timpului 
liber în mod plăcut și util.

Acest lucru pledează pentru nece
sitatea de a asigura o deplină con
tinuitate 
răm, de 
ment cu 
climatul
pe terenul 
atitudinile înaintate 
societății socialiste, 
piu : E. M. Lupeni a fost dotată cil
o combină 1.K.52 S, cu stîlpi GS fc- 
romatici și cu grinzi In consolă, do
tări po care munca culturală nu 
poate să le ignoreze. Prin expune
rile făcute, prin întîlnirile organiza
te la club intre muncitori, tehnicieni 
și ingineri, noi am căutat să favo
rizăm cunoașterea și familiarizarea

muncii pe care o desfășu- 
a îmbina cerințele de mo- 
cele dc perspectivă, vizlnd 
moral-afectiv în

căruia
cadrul și 

cultivăm ideile, 
ale membrilor 

Iată un exem-

muncitorilor și tehnicienilor cu ca
racteristicile tehnico ale utilajelor, 
pentru a putea lucra cu ele la ran
damentele. planificate. In arest (el 
attl reușit să cultivăm exigenta și 
interesul față dc calitatea muncii 
desfășurată la mină.

Bazîndu-ne pe experiența trecutu
lui, am prevăzut ca în perioada ur
mătoare să organizăm și la alte în
treprinderi și instituții din orașul 
nostru, acțiuni care să scoată în 
evidentă utilizarea timpului de lu
cru, disciplina în muncă, compor
tarea In familie și societate.

Privind organizarea timpului li
ber, printr-o selecționare judicioasă 
și o pregătire neîntreruptă a mem
brilor formațiilor și cercurilor artis
tice, clubul nostru organizează dife
rite manifestări culturale care 
corespundă exigențelor actuale.

Pe lingă diversitatea tematicilor, 
crește și exigenta pentru o activita
te artistică de ținută corespunzătoa
re. Pentru obținerea acestor dezide
rate, conducerea artisticii a fost în
credințată unor adevărat! iubitori ai 
artei, unor persoane caro se bucură 
de prestigiu pentru activitatea lor 
îndelungata pe linia amatorismului. 
Așa de exemplu, echipa de dansuri 
a clubului este instruită din 1954 de

să

către Viloaică Dumitru. Formația, 
din rindul căreia fac parte tineri 
talentati ca : Florian Ioan, Iușan Ion, 
Drăgan Elek, Jimboreanu Vasilc, a 
obținut de-a lungul anilor frumoase 
rezultate pe pifln local sau județean. 
De asemenea. Lăcătuș Alexandru 
este de peste 12 ani instructor al 
formației dc muzică populară, for
mație care are la activ o activitate 
fructuoasă. Este bine cunoscut plas- 
ticianul și graficianul Iosif Tellmann, 
instructor al cercului de artă plas
tică și al cercului foto, cercuri ca
re s-au bucuTat de prestigiu atît In 
țară cit și peste hotare, prin lucră
rile executate la un înalt nivel ar
tistic, Tot Iosif Tellmann a fost a- 
cela care, în urmă cu doi ani, a 
Inițiat înființarea cineclubuluî Ama- 
film, care a realizat pînă în 
zent pesto 24 
iectează azi în
Jiului.

Cu formațiile
zentate spectacole mult apreciate de 
oamenii muncii 
cît și din alte 
tului.

Pentru viitor
șurile peutru înființarea unui grup 
vocal și permanentizarea activității 
brigăzii artistice de agitație. Proce- 
dîntl cu mult discernamînt la ale
gerea tematicilor, vom urmări lună 
de lună satisfacerea în mod cît mai 
corespunzător a exigențelor publicu
lui amator de artă și iubitor de fru
mos.

clubului au fost

A început finala pe țară 
„Cupei Minerul"a
dimineață, pe stadionul JiulIeri

din Petroșani a început o sărbătoa
re sportivă de mare amploare: fi
nala pe țară a „Cupei Minerul", or
ganizată de U.G.S.R. în colaborare 
cu Ministerul Minelor. La ora 9,30, 
peste 200 de sportivi reprezentînd 
județele Cluj. Gorj, Harghita, Hune
doara, Maramureș și Tulcea, îmbră- 
cați în frumosul echipament de con
curs avind în față cițiva purtători 
ai drapelelor roșii și tricolore șl o 
fanfară iar în spate o coloană de 
motocicliști, au deschis această fru
moasă sărbătoare, prilejuită de Cen
tenarul mineritului în Valea Jiului. 
După un tur de pistă, In acordurile 
marșului sportivilor, au format ca
reul și au ascultat cuvintul de des
chidere rostit de către tovarășul 
Mirca Constantin, activist la U.G.S.R. 
Urarea de bun venit și de succes

in întreceri, adresată tuturor parti- 
cipanților, a fost urmată de aprin
derea flăcării în impunătoarea lam
pă de miner instalată la intrarea pe 
stadion.

Au început apoi întrecerile: cele 
de atletism, handbal și volei pe te
renurile din incinta stadionului iar 
cele de popice pe arena din Petrila. 
Deschizătorii întrecerilor propriu- 
zise au fost echipele de handbal ale 
județelor Gorj și Tulcea care au o- 
ferit numeroșilor spectatori un meci 
de o bună factură tehnică și spec
taculară. Cu un plus de pregătire 
fizică și tehnică, gorjenii au învins 
la o diferență apreciabilă de puncte.

întrecerile aii continuat pină fa 
lăsarea serii și vor lua sfirșit cu 
festivitatea de 
vea loc astăzi

prcmierc care va 
Ia ora 14.

h noul campionat

Metalul Hunedoara porneș
te cu încredere și optimism

deosebire de alti ani, pre- 
cchipei Metalul Hunedoara 
in această perioadă precom-

două jocuri de verificare. Scopul a- 
cestor pregătiri intense este practi
carea unul joc eficace, dinamic șl 
spectaculos prin care să se obțină 
rezultate mai bune decît în sezonul 
trecut.

Marin NEACȘU

pre- 
pro- 
Văii

pre-

din orașul nostru 
localități ale jude-

vom lua

Dumitru FĂINIȘ
directorul clubului sindicatelor 

din Lupeni

o

din 
cîș- 
ju- 
po-

Spre 
gătirile 
au fost, 
petițională, Ia un nivel superior. La 
ședințele de pregătire, făcute sub 
conducerea tehnică a antrenorilor 
Dumitru Pătrașcu și Abagiu Pirvu, 
foști jucători ai echipei, în „epoca 
de aur" a fotbalului hunedorean, 
participă următorii jucători: Socol 
și Mălai — portari, Ceaușu, Matei, 
Olaru, Grozescu — fundași, Popa 
Remus, Tătarii, Pirvu și Hristos — 
mijlocași. Păunoscu, Steiner, Cergo, 
Pleian, Covaci, Mercea și Ciocănaru 
— atacanți. In lotul primei formații 
au fost promovați și 5 jucători 
echipa de juniori, echipă care a 
tigat primul loc în clasamentul 
dețean. Dintre aceștia au largi
sibilități de afirmare juniorii Stan. 
Ștefănescu și Petreanu. Deci, în ma
rc, este același lot din campionatul 
trecut. Spre a întări linia de atac, 
s-a apelat la serviciile lui Cergo de 
la Dacia Deva și Covaci de la Jiul. 
In schimb nu mai beneficiem de ser
viciile lui Humelnicu care a plecat 
Ia Jiul Petroșani.

Antrenamentele se desfășoară în 
condiții optime, toți jucătorii tnani- 
festind dorință de afirmare. Nu par
ticipă la pregătire fundașul central 
Sekely, care este în tratative cu Mi
nerul Baia Mare, însă fără șanse de 
a juca, deoarece clubul Metalul nu-1 
va da dezlegare. In cadrul acestor 
pregătiri au fost prevăzute cile trei 
antren-mente pe săptămînă, plus

-----@ —

întreceri de înot
ia ștrandul
„Preparatorul"

Azi, începî-nd de Ia ora 10, ștran
dul termoficat „Preparatorul" din 
Lupeni cunoaște din nou atmosfera 
febrilă a întrecerilor. Sub egida 
Consiliului municipal Petroșani pen
tru educație fizică și sport, au loc 
aici întrecerile fazei municipale a 
campionatului republican individual 
rezervat seniorilor și juniorilor.

In alara acestor întreceri, se des
fășoară aici și un concurs dotat cu 
„Cupa înotătorului", la care pot par
ticipa toți amatorii.

0
t
©

Hatliaspun... Eu sfnt mori din 27 
august 1960. Da, da mort cu 
acte in regulă I

Cei de iafă credeau că săr
bătoritul glumește. Unii rt- 
dcau, alții se gtndeau Ia moș
tenire.

Lui baci Munteanu Insă 
nu-i ardea de loa de șagă. Ca 
să le dovedească aelor de 
tată că, deșt trăiește, el e 
mort de mull, le-a arătat 
tificalul de naștere. Pe 
ginea actului respectiv 
specificată ziua, luna și 
decesului. Ce mai, i-a pus pe 
toti în dilemă. Dar el era 
si mai mare Încurcătură, 
trebuii să bată drumurile 
la Petroșani, să cheltuiască 
bani pentru ca la 29 iulie ju
decătoria Petroșani să dove
dească că omul trăiește, c?i 
moartea din... actul de naștere 
i se trage din superficialitatea 
cu care lucrează funcționarii 
de la consiliul popular al ora
șului Vulcan

P. BREBEN

LUNI 5 AUGUST
— De n-ar fi lucrările astea 

importante pe Defileul Jiului, 
mai că m-aș prinde...

— Dar ei de ce nu se prind ? 
Doar l-a mai făcui o dală a- 
tenft ziarul.

— Ei! Vor să trăiască mult...
PAVEL DARIE

PROGRAMUL I

dialogul 
In fiecare 

Vorbeau

td- 
ve- 
Cei 
vor

toate, tra
de aceea 
vechi 
de la Cine „l-a ucis"

dacă am

©

exemplară a sarcinilor 
pe semestrul II și pe in- 

1968.
problemelor dezbătute in 
reprezentanților salariați-

valurilor de dl- 
de știri; 
actuall- 
poetic; 
melodia 

do

pe Munteanu 
baci ?!„.

Sc spune că oamenii cate 
nu-si fac multe griji, care nu 
le bagei-n scamă pe 
iese mult. Probabil 
nu se ridică Herul 
mas in albia Jiului
chiul pod ■ de la Iscroni. 
care au această datorie 
să trăiască 100 de ani?

Dc-ar ti auzit el 
valurilor care spală 
7.i acel tier vechi! 
cam ața ■■

— Cc-ar ti, frate,
vorbi cu „șefii" noștri, să ne 
umflăm pufiti și să ducem a- 
cest tier la Dunăre, iar ea, 
„bătrina", să-l predea Combi
natului siderurgic din Galafi ? 
Măcar o barcă cu motor să 
facă din el.

Cetățeanul Munteanu Ion, 
din Vulcan, și-a sărbătorit 
ziua dc naștere in luna fe
bruarie cină a împlinit 64 de 
ani. Familia, prietenii, cunos
cuta i-au ural mulfi ani îna
inte. Omul le-a mulțumit, doar 
cu jumătate de gură, lăcin- 
du-le următoarea destăinuite:

— Poate n-ar fi cazul să vă

Adunarea re 
pFezentanțîIoi

din cadrul 
€ €

(Urmare din pag. 1)
partid, care a reliefat principalele 
sarcini care se desprind pentru ac
tivitatea Comitetului de direcție al 
C.C.V-J-, a colectivelor exploatărilor 
miniere din Valea Jiului pentru în
deplinirea 
economice 
tregul an

Asupra 
adunarea 
lor din unitățile C.C.V.J., a sarcini
lor desprinse din aceste dezbateri 
vom reveni pe larg in unul din nu
merele viitoare ale ziarului nostru.

anifestiire tehnico»
științifică de prestigiu

(Urmare din pag. 1) ing.

©

©

pat
trate în acest domeniu în anii socia
lismului, reflectînd stadiul actual al 
mecanizării abatajelor atît în minele 
Văii Jiului cit și pe plan mondial. 
Pe baza unor laborioase investigații, 
autorii referatului au făcut recoman
dări asupra direcțiilor în care tre
buie acționat pe linia mecanizării 
intense a operațiilor de tăiere și e- 
vacuare a cărbunelui in abatajele ba
zinului nostru.

Comunicarea intitulată Sistemati
zarea suprafeței incintelor miniere 
(autori ing. Gaube Radu și ing. Ca
zacii V.) s-a ocupat de cerințele 
privind organizarea incintelor exploa
tărilor miniere în scopul obținerii 
unei eficiente economice ridicate. 
Referatul a scos în evidență ten
dințele noi în construcția incintelor 
pentru minele din Valea Jiului a- 
flate în curs de deschidere, iar în 
încheiere a prezentat propuneri de 
reorganizare a actualelor incinte tn 

' vederea utilizării intensive a spati
ilor. reducerii suprafeței acestora și 
implicit a pilierilor de siguranță.

Comunicările intitulate Realizări 
privind mecanizarea săpării și sus-

pe larg de progresele inregis-

ținerii puțurilor verticale (autori 
Davidescu Gheorghe, ing. Merfu Pom- 
piliu, ing. Miclea Alexandru și ing. 
Hogman Iosif). Contribuții privind 
creșterea gradului de securitale a 
muncii în subteran (autori ing. Co- 
libaba Eugen și ing. Pătrașcu Mir
cea). Aspecte privind metodologia 
de stabilire a eficienței economico 
a mecanizării in abataje (autor, ing. 
Abraham Otto) au reflectul preocu
pările cadrelor de specialitate din 
cadrul institutelor de cercetări și de 
la C.C.V.J. pentru accelerarea pro
gresului 
minieră.
urmărită 
urărilor 
conf.
Stanciu V. și ing. Dascălu C.) care 
constituie un studiu valoros privind 
comportarea diferitelor tipuri de ar
mături.

Sesiunea și-a continuat lucrările 
cu referatele Unele aspecte privind 
dezvoltarea tehnicii miniere în ba
zinul carbonifer Valea Jiului (autor 
dr. ing. Roman Petru), Evoluția in
stalațiilor de extracție în Valea Jiu
lui (autori ing. Moșescu Gheorghe 
și ing. Tanăș Andrei), Valorificarea 
cărbunilor din Valea Jiului — rea-

lizări și perspective (autor dr. ing. 
Piso Pompiliu), Susținerea abatajelor 
in minele Văii Jiului (autor ing. 
Giuclea Gheorghe și ing. Opriș Du
mitru). Perfecționarea transportului 
subteran la C.C V.J. prin optimizarea 
schemelor și modernizarea utilajelor 
(autori, ing. Iușan Rozalia și ing. 
Bădărau Alexandru), Contribuții pri
vind îmbunătățirea aerajului minelor 
(autori ing. Nița Serghie, ing. Dicu 
Alexandru și ing. Matei loan), Evo
luția electrificării minelor din Valea 
Jiului — perspective (autori ing. 
Hîndotcanu Nicolae și ing. Costache 
Titus).

Sesiunea a demonstrat gindirea 
creatoare a cadrelor noastre tehni
ce, perseverenta cu care se preocu
pă de rezolvarea la un nivel înalt 
a problemelor pe care le ridică mo
dernizarea continuă a extracției de 
cărbune, hotărîrea lor de a-și pune 
întreaga putere de munca în slujba 
progresului industriei noastre 
niere.

Factorii oficiului I’.T.T.R. din Petro
șani incep o nouă zi de muncă. Zia

rele proaspete iau drumul spre a- 
bonați.

5,00 Buletin de știri; 5,05—•
6,00 Program muzical 
înineață ; 5,30 Buletin 
6,00—8,25 Muzică și 
lăți; 8,25 Moment
8,30 La microfon,
preferată ; 9,00 Buletin
știri; 9,05 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Revista li
terară radio (reluare); 10,10
Cadran, cultural ; 10,25 Viers 
și joc; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii populare; 11,30 
Arii din opero; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Selecțiunl
din estrada nocturnă; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 13,20 Soliști șl 
orchestre de muzică ușoară ; 
14,00 Cîntă Maria Ciobanii; 
14,15 Carnavalul expediției 
pionierești. Emisiune realizată 
în tabăra de la Timișul de 
sus; 15,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 15,15
Radioracheta pionierilor; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 16,20 Să-mi cîntt 
cobzar t 16,30 Corespondentă 
specială ; 17,15 Antena tinere
tului ; 17,45 Muzică ușoară;' 
18,00 Buletin de știri ; 18,02 
Orizont științific; 18,20 Tineri 
Interpret! ai folclorului nos
tru ; 19,00 Radiogazeta de sea
ră ; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Rampă ; 20,20
Nestemate ale folclorului nos
tru ; 20,40 Cîntece de dra
goste de FI. Mălineanu; 20,55 
Noapte bună, copii ; 21,00 Me
nuet pentru vioară și pian de 
Ion Scărlătescu ; 21,05 Teatru 
scurt. Festival de comedie. 
Premieră „Pic-Nic pe cimpul 
de luptă" de Fernando Arra- 
bal; 21,35 Melodii de Ieri șl 
de azi; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 
22,20 Trei melodii interpretate 
de formația The New Vande- 
ville; 22,30 Moment p_ 
23,00 Jazz; 24,00 Buletin 
știri; 0,05—5,00 Estrada 
turnă. Buletine de știri șt 
teo-rutiere la orele 
și 4,00.
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1,00.

20,20

poetic t 
de 

noc- 
mo- 
2,00
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Oii microcllmaM local® ic liniei 
c Herat de on zbir

(Urmare din pag. 1)

plîngerea. 
muncii nu

rnanle. și-au retras insă
Dar omul certat cu etica

astîmpără. Luna trecută a lovit 
lampa un alt muncitor, iscîndu-se 
aici o bătaie ca-n codru. Și to3- 
acestea in timpul serviciului, la

se
cu 
de 
te 
locul de muncă.

Cine este acest individ care iși 
permite să „împartă dreptatea" cu 
ajutorii] pumnilor ? Iată-I în lumina 
sa adevărată, în lumina declarațiilor 
unor muncitori în fața consiliului 
de judecată.

Peter Victor: „11 cunosc pe B. M. 
de doi ani. Iși subaprecrază tova
rășii de muncă, îi înjură. Și pe 
mine m-a înjurat, m-a jignit de cî- 
teva ori, fără să fi avut cu el nimic 
de împărțit".

Jurj loan : „Cazul lui P. M. este 
rușinos pentru colectivul nostru. A 
avut mai multe abateri, e mereu 
iritat, recalcitrant, ne subapreciază 
pe toți".

Gogonea Gheorghe: „După păre
rea mea, prea i-a mers bine în 
funcția pe care o îndeplinea P. M.; 
de aceea și-a permis să caute peste 
tot nod în papură, să-și facă de lu
cru și acolo unde n-avea nici o a- 
tribuție. Așa s-a înttmplat și ultima 
oară".

Bedea Gheorghe: „Chiar cînd 
facem datoria, supraveghetorul 
jignește me-reiu De mai multe
m-a luat de la locul meu de muncă 
și m-a repartizat Ia altele, deși n-a- 
vea dreptul, deoarece nu aveam 
slructajul N.T.S. făcut".

Dudui Avram: „Cunoaștem 
toții cine a P. M. Se spune că 
feră cu nervii. Atunci de ce nu
ș-a dat o altă muncă, corespunză-

ne 
ne 
ori

in-

cu
su-

I

lui P. M., 
sîrit toți niște nu
la transportul de 

minerii la intrarea 
arc un obicei : tși

toare? La „umbra" nervilor comite 
abateri, abuzează de. îndatoririle de 
serviciu. După părerea 
ceilalți muncitori 
lități. In circuit, 
personal, înjură 
in mină. Și mai
denigrează subalternii în iața supe
riorilor, prezintă lucrurile 
eronat, exagerat, 
activitatea lui să iasă în 
întreb: piuă acum de ce 
luat măsuri împotriva lui?".

Acesta e portretul, fizionomia 
dividului care viciază atmosfera 
tr-un colectiv dc muncă.

Din nou, consiliul de judecată 
hotărît retrogradarea lui Petrilă Mir
cea po 3 luni iar Procuratura din Pe
troșani a respins plîngerea lui tmpo- 
triva acestei hotărîri.

întrebarea e: după această sanc
țiune există garanția că omul inde
zirabil își va schimba comportarea 
sau după executarea pedepsei i se 
va crea din nou posibilitatea ca și 
anul trecut să lovească și să înjure 
subalternii, să vicieze climatul mo
ral în colectivul unde muncește ?

Producția implică responsabilitate 
față de sarcini, respect pentru cei 
care-1 realizează din partea fiecărui 
cadru cu o muncă de răspundere. 
Șeful, prin definiție, trebuie să fie 
exmplu dc corectitudine, de res
pect față de oamenii cu care lucrea
ză. Or, comportarea supraveghetoru
lui Petrilă Mircea e incompatibilă 
tocmai cu aceste cerințe elementare 
ce se cer unui conducător.

In orice caz, dacă pînă acum con
ducerea minei Petrila nu a luat în 
considerare lipsa dc aptitudini a lui 
Petrilă Mircea pentru a conduce șl 
supraveghea pe alții, faptul că sta
rea lui nervoasă la care se adaugă

pentru
în mod 

ca numai 
relief. Mă
nu

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

©
©
©

7,00 Cu cîntecul șl jocul pe 
meleagurile patriei; 7,30 Bu
letin meteo-rutior; 7,40 Mu
zică ; 7,45 Cîntă fanfara ; 8,00 
Sextetul vocal feminin „Peri- 
nița"; 8,10 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,30 
Buletin de știri; 9,00 Muzică ., 
din opere; 9,28 Caleidoscop 
muzical; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Intermezzo cu mu
zica de estradă ; 10,30 File de 
legendă. „Mănăstirea Argeșu
lui"; 11,15
11,35 Cîntece șl jocuri popu
lare ;
Buletin meteorologic ; 
Varietăți muzicale; 13,00
toate pentru toți ; 14,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier ; 
14,08 Concert dc prînz; 15,00 
Pe aripile valsului ; 
zică populară cu 
Precup și Gheorghe 
15,45 Cîntă Dorina 
16,15 Formația
16,20 Sfatul medicului; 16,25 
Cîntece cu și fără cuvinte; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 18,00 Formații vo
cale de muzică ușoară; 18,15

VALEA JIULUI
PETROȘANI

Pagini din opera 
Dalila" de Saint 

Jazz; 0,55 — 1,00 
știri, Buletin me-

Muzică ușoară;

tehnic în industria noastră 
Cu un viu interes a fost 
comunicarea Susținerea lu- 

miniere orizontale (autori 
dr. ing. Lețu Nicolae, ing.

DUMINICA 4 AUGUST

Idila la umbra sălciei pletoase,

15,30 Mu-
Marioara 

Zamfir;
Drăghicl ;

Santpipers ;

12,00 Buletin de știrb
12,10

De

și trăsături de caracter negativ îl 
fac inapt pentru o funcție de supra
veghere,, cel puțin do data asta az 
fi cazul să nu se ignoreze... faptele.

Un certificat medical nu poate 
justifica o comportare de zbir, lip
sa de respect față de muncitori, vi
cierea atmosferei unui loc de mun
că. Dar nici ușurința cu care a fost 
menținut pe un post de răspunde
re în ierarhia producției un ora cu 
asemenea apucături.

— șef depozit 
culturale,

cu îndeplinirea următoarelor 
condiții : 7 clase elementare și 
4 ani vechime in funcții eco
nomice.

Secția de distribuire

Face cunoscut consumatorilor de energie electrică din 
raza orașului Petroșani, că pot anunța întreruperile de cu
rent electric șl cerc 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.

TELEVIZIUNE
8,30 Ora exactă. Cum va îi vremea. Gimnas

tica de înviorare.
8,40 Film pentru copii „Pinocchio".

10,10 Tv. pentru elevi. Consultații la matema
tici (bacalaureat).

10.30 Ora satului.
12,00 Tv. pentru specialiștii din agii- ultură.
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 Ti

neretului de la Soția.
19.45 Telejurnalul de seară.
20,00 „Cu bronz și... fără bronz". Spectacol de 

varietăți. [
21.45 Festivalul Mondial al Tineretului și Stu

denților de Ia Sofia. Concertul Jaureaților 
concursului de cîntece de estradă. Rezu
matul filmat ai principalelor manifestări.

22,50 Parada vedetelor.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 Închiderea emisiunii,

©
Cîntece patriotice ; 18,25 Am- 
lilealru literar; 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Album folclo- 

, ric; 19,30 Duete celebre din 
opere; 19,50 Discuri Electre
cord ; 20,30 Ora specialistului. 
Știința conducerii întreprinde
rii ; 20,50 Muzică ușoară de 
Marius Mihail; 21,00 Buletin 
de știri; 21,05 Dialog cu mu
zica ușoară; 22,14 Vechi me
lodii populare; 22,30 Muzică 
ușoară; 23,00 Radiojurnal;
23,03 De la preclasici la mo
derni ; 23,57 
„Samson și 
Saens; 0,25 
Buletin de 
teo-rutier.
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REZOLUȚII ADOPTA

TE DE CONSILIUL

ECONOMIC Șl SOCIAL

AL O.N.U,

ARMATA A PRELUAT PUTEREA
R.P. a TemeIN CONGO (BRAZZAVILLE)

Luptele
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Problema
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de la 
elibe-

candi- 
prezi- 
Clark
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R. S. 
tineretul 

Burundi,

(Agerpres). 
luat sfîrșit la 

Consiliului 
al O.N.U.
reprezen-

din comunicate, partidul 
instituțiile revoluționare

au continuat sîmbătă 
prietenești cu repre- 
ai tineretului socîa- 

R.A.U., cu cei ai tine-

continuă

nului de sud

marocan, 
F. Iugoslavia, 

revoluționar 
cu cel din

nigeriana

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR
DE LA BRATISLAVA

i BRATISLAVA 3 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

CTK, în seara zilei de 3 august, 
la Bratistlava a luat sfîrșit con
sfătuirea reprezentanților parti
delor ccqwniste și muncito
rești din Bulgaria, Cehoslova-

cia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră și to
vărășească. In încheiere a fost 
adoptată în unanimitate o de
clarație comună.

Un eomonicaf al 
al R.S. Cehoslovace

PRAGA 3 (Agerpres). — Agenția CTK a transmis urmă
torul comunicat al Ministerului Apărării Naționale al R.S. 
Cehoslovace :

La 3 august au părăsit teritoriul Cehoslovaciei ultimele 
unități militare ale Armatei sovietice care, în perioada 20-30 iu
nie a.c., au participat la apEicațiile aliate de comandament și 
stat major. Marea majoritate a statelor majore cu unitățile 
de telecomunicații și aprovizionare a părăsit mai înainte te
ritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace. Sîmbătă au plecat 
unitățile convenționale.

DUPĂ CUTREMURUL
DE PAMINT DiN FILIPINE

MANILA 3 (Agerpres). — In 
urma cutremurului de pămînt 
care a zguduit orașul și subur
biile"- Manilei, numărul morți- 
l-dr -se ridică în prezent la 139. 
Majoritatea persoanelor care 
au fost ucise se găseau în imo
bilul cu cinci etaje care s-a 
prăbușit. Autoritățile filipineze 
au anunțat, de asemenea, că 
au fost rănite 284 de persoa
ne, din care majoritatea se a- 
flă în spital. Capitala țării, Ma
nila, transmite corespondentul 
agenției France Presse, a fost 
zguduită de 142 cutremure în 
cursul ultimelor 36 de ore. Cea 
mai puternică mișcare seismi
că a avut loc sîmbătă la ora 
6 dimineața. Agenția citată a- 
daugă că cu toate cifrele con
tradictorii anunțate de autori
tăți privind numărul persoane
lor care n-au putut fi scoașe 
Încă de sub dărîmături, se pare

c?. numărul acestora se ridică li, 
la 300. Șansele lor de supra- . 
viețuire scad tot mai mult, de- f 
oarece de la începerea lucră- II 
rilor de salvare au trecut mai 
bine de 30 de ore.★

MANILA 3 (Agerpres). — In 
urma dezastrului provocat de 
cutremurele succesive în insula 
Luzon, președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a prelungit 
cu încă 24 de ore starea de 
alarmă în rîndul forțelor ar
mate și al organizațiilor de a- 
jutorare a populației. Pe insula 
Luzon, inclusiv în orașul Ma
nila, au fost suspendate cursu
rile tuturor școlilor, iar în în
treprinderi a fost întreruptă 
activitatea timp de două zile. 
Președintele Filipinelor a lan
sat un apel tuturor organiza
țiilor de ajutor pentru crearea 
unui fond de sprijinire a sinis- 
traților.

j 
l:

ii

bolivia: Lui Barrientos

FESTIVALUL MONDIAL AL 
TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR

SOFIA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite: 
La Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților sîmbătă 
au avut loc manifestări con
sacrate tradițiilor patriotice și 
revoluționare. La Universitatea 
din Sofia a avut . loc în cursul 
dimineții întîlnirea veteranilor
luptei revoluționare și ai lup
tei împotriva fascismului cu 
participant^ la festival. Au 
continuat, de asemenea, discu
țiile pe tema „personalitatea 
și societatea”, în cadrul tribu
nei libere, întîlnirile în proble
mele regionale, la care s-a dis
cutat despre contribuția tine
retului și studenților la asiqu- 
rarea securității europene. Se
minarul economic de sîmbătă 
din cadrul proqramului stu
dențesc a avut ca temă „Ță
rile independente și planifica
rea”.

La cantonamentul delegației 
române 
întîlniri 
zentanți 
list din

retului muncitoresc 
din 
cu 
din
Finlanda, cu reprezentanți ai 
tineretului comunist francez, ai 
tineretului din Brazilia și din 
Anglia. Cu acest prilej, tinerii 
delegați s-au întreținut cu co
legii lor români despre preo
cupările organizațiilor lor și 
despre activitatea tineretului 
din tara noastră.

Programul cultural de sîm
bătă a cuprins continuarea 
concursurilor artistice, concer
tul de qală al deleqatiei fran
ceze, precum și numeroase alte 
concerte.

Cinematografele, stadioanele, 
teatrele sau podiumurile de 
concerte amenajate în piețe au 
fost pline pînă la refuz. Sea
ra, în cadrul „Carnavalului 
internațional al tineretului", 
care s-a desfășurat în tot 
cursul nopții în Parcul Liber
tății, a fost din nou înfierată 
în scenete satirice agresiunea 
S.U.A. în Vietnam.

ALGER 3. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Intr-un comunicat difu
zat de postul de radio „Vo
cea revoluției congoleze" se 
arată că armata a luat pute
rea la Brazzaville. Locotenen
tul Auguste Poignet, ministrul 
apărării, a fost însărcinat de 
comandamentul armatei să-și a- 
sume prerogativele președin
ției republicii. Postul de radio 
îl acuză pe fostul 
Alphonse Massamba 
săvîrșirea unei serii 
lități, printre care 
arbitrare, precum și 
rea Biroului Politic 
rii naționale a revoluției. „O 
dată cu dizolvarea Adunării Na
ționale și a Biroului Politic 
al M.N.R., se arată într-unul 

și
au

președinte 
Debat de 
de ilega- 
arestările 
desfiinta- 

al Mișcă-

fost complet paralizate”. Loco
tenentul Poignet, într-o decla
rație radiodifuzată sîmbătă di
mineața, a arătat că armata 
este hotărîtă să mențină ordi
nea și a cerut populației să 
păstreze' calmul.

Intr-un alt comunicat trans
mis de postul de radio de la 
Brazzaville, căpitanul Marien 
Nguabi, comandantul unități
lor de parașutiști, a fost nu
mit comandant șef al armatei. 
El fusese arestat miercuri și 
eliberat vineri în urma inter
venției armatei. Căpitanul 
Nguabi este considerat a fi 
principalul adversar al preșe
dintelui Massamba Debat. Une
le știri neconfirmate afirmă că 
toți deținuții politici aflați în 
închisoarea municipală 
Brazzaville ar fi fost 
rați.

Declarați® unor congresmeni 
americani

LAGOS 3 (Agerpres). „Dacă 
convorbirile de la Addis Abe
ba vor eșua, vom căuta să ob
ținem imediat o victorie mili- 

declarat ministrul 
nigerian, Okoi A- 
mentionat că opti- 

în legătură cu 
reușită ale confe-

tară" — a 
de externe 
rikpo. El a 
mismul său 
șansele de 
r’.ntei din capitala Etiopiei s-a 
diminuat 
i-au fost 
propuneri 
interne 
Mojekwu,
tarea imediată a focului, ri
dicarea blocadei economice și 
retragerea trupelor pe pozițiile 
deținute înainte de izbucnirea 
războiului.

Pe de altă parte, Okoi Arik- 
po a declarat că Franța a 
siqurat quvernul federal 
gerian că nu intenționează 
recunoască oficial Biafra.

considerabil după ce 
comunicate ultimele 
ale ministrului de 

biafrez, Christopher 
referitoare la înce- 

imediată a focului,

a- 
ni- 
să

i-au fost
acordate „puteri excepționale"

PAR1S 3 (Agerpres). Decla
rația guvernului francez în 
snrijinul unei soluții a con
flictului din Nigeria pe baza 
dreptului la autodeterminare a 
făcut loc unei dispute, deo
camdată neoficiale, între Pa
ris și Londra. Presa britanică 
a publicat informații potrivit 
cărora guvernul Wilson s-ar 
teme de o eventuală interven
ție militară și economică fran
ceză de partea biafreză. Alte 
zvonuri vorbeau despre o po
sibilă recunoaștere diplomatică 
a quvernului biafrez de către 
Franța. La Paris, un purtător 
de cuvînt al Ministerului Arma
telor a calificat drept „pură 
invenție" și „absolut ridicole" 
informațiile presei britanice. 
Purtătorul de cuvînt a preci
zat că unele efective franceze 
sînt staționate în Gabon si 
într-un număr de alte state 
din Africa Centrală, dezmin
țind însă că ele ar fi fost 
puse în stare de alarmă în vede
rea unei intervenții în Biaf
ra. „Nu există nici un motiv 
pentru care Franța ar interve
ni", a declarat purtătorul de 
cuvînt.

ADEN 3 (Agerpres). —
Luptele dintre trupele gu

vernamentale și elementele 
ostile regimului, declanșate în 
urmă cu șase zile în cîteva 
din provinciile de nord-vest 
ale Republicii Populare a Ye
menului de sud, au crescut în 
intensitate, transmite agenția 
France Presse, citind postul 
de radio Cairo. Pentru a face 
față forțelor răsculate, de par
tea cărora au trecut un număr 
de triburi pînă în prezent neu
tre, autoritățile sud-yemenite 
au trimis în zonele de luptă 
noi întăriri, pregătindu-se să 
lanseze o ofensivă generală. 
In același timp, la Aden au 
fost adoptate măsuri de secu
ritate excepționale. Accesul pe 
aerodrom a fost interzis civi
lilor și șoselele care leagă ca
pitala de principalele’ orașe 
au început să fie suprave
gheate.

----- &

CAIRO 3 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor ziarului „Al 
Masa", care apare la Cairo, 
în Republica Populară a Ye
menului de sud au continuat 
vineri lupte îndîrjite între tru
pele guvernamentale și deta
șamentele forțelor rebele ca
re s-au fortificat în localita
tea As-Sayd. In această re
giune sosesc noi subunități 
ale forțelor armate guverna
mentale și gărzii naționale.

După cum s-a anunțat Ia 
Aden, la 3 august pe întreg 
teritoriul Republicii Populare 
a Yemenului de sud va înce
pe mobilizarea oopulară în 
vederea luptei împotriva ele
mentelor rebele.

LA PAZ 3 (Agerpres). După 
14 zile de criză politică, pre
ședintele Rene Barrientos a 
obținut ceea ce se pare că 
urmărea încă de la început: 
acordarea de puteri depline 
pe o.cale legală. Cercurile in
formate din La Paz au anun
țat că după numeroase presi
uni, în noaptea de joi spre 
vineri, cele patru partide po
litice ale vechii coaliții guver
namentale au cedat asupra a- 
cestui punct, acordînd lui Bar
rientos „puteri excepționale".

I

COSTA RIGA

Vulcanul
Arenal erupe
din nou

Ele au obținut în schimb con
vocarea parlamentului pentru 
data de 6 august (dată prevă
zută de Constituție).

Potrivit corespondentului din 
La Paz al agenției France 
Presse, noile evenimente din 
Bolivia sînt interpretate drept 
o consolidare a puterii lui 
Barrientos, cel puțin provizo
rie. Civilii și parlamentul, con
damnați deja să nu joace 
decît un rol consultativ, 
„și-au salvat obrazul” la rîn
dul lor, obtînînd respectarea 
formalității ce O constituie 
convocarea parlamentului.

In vederea scopurilor urmă
rite, președintele Barrientos a 
folosit diferite metode de in
timidare a politicienilor civili, 
printre care și convocarea, în 
cursul zilei de vineri a unei 
mari adunări a indigenilor 
înarmați, pe sprijinul cărora 
se bazează. Manevra a reușit,

a
cu 

manifestat 
de-

întrucît, după cum arată Fran
ce Presse, politicienii din La 
Paz au fost cuprinși de teamă, 
și vicepreședintele Luis Siles 
Salinas, aflat în conflict 
președintele,
dintr-o dată „înțelegere 
plină față de regim".

Cele 14 zile ale crizei 
viene, bogată în lovituri 
teatru, 
toare și zvonuri 
au fost marcate 
venimente : fuga 
a ministrului de 
tonio Arguedas, 
manifestările 
tale ale partidelor de opoz,i- 
tie la 20 iulie; decretul prin 
care a fost instituită starea de 
asediu la 22 iulie; instalarea 
unui guvern , militar la 27 
iulie și, în sfîrșit, acordul in
tervenit între președinte și 
partidele politice în noaptea 
de 1 spre 2 august.

boli
de 

în evoluții surprinză- 
de tot felul, 
de cinci e- 

în străinătate 
interne An- 
la 19 iulie; 

antiquvernamen-

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Un număr de 11 mem
bri ai Camerei Reprezentanților 
Congresului S.U.A. din partea 
Partidului democrat au publi
cat o declarație în care 
guvernului Statelor Unite
înceteze definitiv bombarda
mentele asupra R.D. Vietnam 

și să sisteze operațiile militare 
și bombardarea centrelor popu
late din Vietnamul de sui. 
Congresmenii cheamă guvernul 
să accepte participarea repre
zentanților Frontului National 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud la convorbirile pentru re
zolvarea problemei vietnameze. 
„Dacă guvernul exclude a- 
priori această posibilitate, a- 
tunci convorbirile de Ia Paris 
nu au nici un sens". Gjvernul 
american, se subliniază în de
clarație, trebuie să recunoască 
că Frontul National de Elibe
rare se bucură de sprijinul 
populației din Vietnamul de 
sud, și orice reglementare ne
gociată a conflictului vietna
mez nu poate avea ioc fără 
participarea sa.

Adresîndu-se delegaților la 
convențiile partidelor demo
crat și republican, care -irmea

ză să aibă loc în luna august 
în vederea desemnării 
daților pentru alegerile 
dențiale din noiembrie, 
a menționat că se impune de
semnarea acelor candidați ca
re se pronunță pentru pace. 
„Poporul american este obosit 
de acest război, iar vdtorul 
președinte al Statelor Unite 
trebuie să ne scoată din Asia 
de sud-est".

Asasinarea șefului 
poliției secrete 
spaniole

MADRID 3 (Agerpres), —
Politia spaniolă se află în 

stare de alarmă pentru a des
coperi persoana care a ucis 
cu focuri de revolver, în după- 
amiaza zile: de vineri, pe 
șeful poliției secrete, Meliton 
Manzanas Gonzalez. După cum 
subliniază corespondentul din 
Madrid al agenției U.P.I., poli
tia este de părere că făptașul 
ar fi un tînăr basc apartinînd 
grupului E.T.A., grup care des
fășoară o serie de acțiuni se
paratiste. Se apreciază, de 
altfel, că asasinarea șefului 
politiei secrete spaniole este 
un răspuns la acțiunile repre
sive ale politiei împotriva ac
tivităților separatiste ale E.T.A.

SAN JOSE 3 (Agerpres). —
■ După două zile de calm re- 
; lativ, vulcanul Arenal din 
: nordul Republicii Costa Rica 
; a inceput, vineri după-amiază, 
: să erupă din nou. Numărul 
: morților de pe urma erupției 
i ce a inceput luni, este eva- 
: luat intre 80 și peste 100 de 
; persoane. Vulcanul a aruncat

pînă în prezent peste un mi- 
i lion de tone de pietre, lavă 
; și nisip. Cenușa vulcanică, 
i care a atins o înălțime de 30 
: centimetri, acoperă o supra-
• față de 3.600 mile pătrate din 
' cele mai fertile terenuri de 
; pășuni ale țării. Peste 300.000 
i de vite au fost omorite în 
i cursul erupției, iar recolta de
■ bumbac grav compromisă.

Ministrul agriculturii al Re- 
; publicii Costa Rica, Guillermo 
, Iglesias, a declarat că econo- 
; miei țării îi vor trebui 20 de 
: ani pentru a-și reveni de pe 
; urma erupției. Pagubele ma-
• teriale sînt evaluate la apro-
■ ximativ 50 milioane dolari.

CURIER
0 In cadrul unei ceremonii 

solemne, noul președinte al 
Islandei, dr. Kristian Eldjarn, a 
depus jurămîntul în Palatul 
Parlamentului din Reykjavik. In 
cuvîntarea sa inaugurală, el a 
declarat că Islanda va conti
nua să întrețină relații de prie
tenie cu toate țările.

0 Greva lucrătorilor de la 
serviciile poștale din Canada 
continuă de două săptămîni. 
Cei 24.000 de greviști reven
dică majorarea salariilor într-o 
manieră care să țină seama 
de creșterea costului vieții și 
cer îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

0 Generalul Taddese Birru, 
fost comandant șef-adjunct al 
armatei terestre etiopiene, a 
fost condamnat la moarte de 
Curtea Supremă, acuzat de a 
fi conspirat și condus activități

subversive împotriva securității 
statului, anunță agenția de 
presă etiopiană. Locotenentul 
Mammo Mezemir, care a arun
cat o bombă într-un cinema
tograf, în noiembrie 1966, pro- 
vocînd moartea a 40 de per
soane, a fost, de asemenea, 
condamnat la moarte.

0 Guvernul bolivian a ho- 
tărit să exileze în Paraguay 16 
deținuți politici, încarcerați pi- 
nă în prezent într-o închisoa
re militară. Această hotărîre a 
fost luată în urma tulburărilor 
care au avut loc in capitala 
Boliviei.

0 Guvernatorul Prefecturii 
Kanagawa a adresat coman
damentului militar american 
din Japonia, cererea de a eli
bera terenurile ocupate în pre
zent de bazele și instalațiile 
militare ale S.U.A. Această 
cerere a fost formulată în tim
pul întîlnirii pe care a avut-o 
guvernatorul cu comandantul

forțelor maritime militare ale 
S.U.A. din Japonia, contra
amiralul Smith. După cum re
latează agenția Kiodo, p'- te
ritoriul prefecturii Kanagawa 
sint amplasate 45 de baze și 
instalații americane.

0 Guvernul Republicii Chile 
a decretat 12 provincii din cen
trul și nordul țării „zone sinis
trate", ca urmare a celei mai 
puternice secete cunoscute in 
ultimii 100 de ani. Potrivit u- 
nor statistici provizorii, datori
tă acestei calamități naturale 
au pierit peste 400.000 de oi 
și a fost compromisă recolta de 
pe o suprafață de aproximativ 
140.000 de hectare. Pagubele 
provocate de secetă se cifrează 
la peste 100 de milioane 
dolari.

de

s-a
tîrg

Q .In capitala Columbiei 
deschis cel de-al șaptelea 
internațional la care participă 
firme din 38 de țări; La actua
lul tîrg expun și întreprinderi 
din Cehoslovacia, R.D, Germa
nă, România, Iugoslavia, Po-

lonia, Ungaria și Uniunea So
vietică. La deschiderea oficia
lă a tirgului a fost prezent și 
președintele Columbiei, Cațlos 
Lleras Restrepo.

0 Cîteva sute de demon
stranți au manifestat vineri sea
ra în fața unui 
rant din Detroit, 
ședințele S.U.A., 
phrey, participa 
oferit în cinstea

au 
ce- 
dus 
ex-

mare restau- 
unde vicepre- 
Hubert Hum- 
la un dineu 
sa. Manifes-

tanții. purtau pancarte și 
scandat lozinci în care se 
rea încetarea războiului 
de S.U.A. in Vietnam și se 
prima sprijinul față de sena
torul Eugene McCarthy, drept 
candidat al partidului demo
crat la alegerile prezidențiale. 
Poliția a intervenit arestînd 
mai multe persoane.

0 Localitatea Pinotepa Na- 
cional, situată la 400 km sud- 
est de Ciudad de Mexico, pare 
să fi suferit cel mai mult de 
pe urma cutremurului de pă
mînt înregistrat vineri diminea
ța în capitala mexicană și în

GENEVA 3 
Vineri seara a 
Geneva reuniunea 
economic și social 
din care fac parte 
tanti dip 27 de țări.

In cursul acestei sesiuni, au fost 
adoptate numeroase rezoluții. 
Una dintre ele recomandă 
„Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare" să exami
neze cu cea mai mare atenție 
cererile prezentate de țările 
în curs de dezvoltare privind 
finanțarea proiectelor care să 
ajute la rezolvarea probleme
lor demografice.

Intr-o altă rezoluție referi
toare la tineret, Consiliul con
sideră că „pentru realizarea 
telurilor Națiunilor Unite este 
important ca tineretul să se 
intereseze și să participe la 
viața națională și internațio
nală deoarece el își va asuma 
o responsabilitate din ce în ce 
mai mare în problemele mon
diale”.

Pe de altă parte, recunoscînd 
că oceanele promit să devină 
o sursă importantă de alimen
te și că cunoștințele omului 
privind zonele submarine sînt 
extrem de limitate, E.C.O.S.O.C. 
cere Adunării Generale a 
O.N.U. să inițieze un program 
coordonat în domeniul cerce
tărilor oceanografice pentru a 
spori resursele tuturor popoa
relor lumii.

Un grup de savanți cer ca 
problema obiectelor zburătoa 
re neidentificate să fie 
adusă în fața Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

fin

NEW YORK 3 (Agerpres). — Un grup de savanțl mem- 
i bri ai „rețelei de cercetări și analize a obiectelor zburătoare 
i neidentificate" (U.C.U.F.O.N.), a adresat un apel țărilor mem- 
; bre ale O.N.U., cerîndu-le ca această problemă să fie adusă 
: în fața Consiliului de Securitate. Grupul a cerut, de aseipe- 
i nea, ca problema „obiectelor zburătoare neidentificate" să 
i fie înscrisă pe agenda Conferinței O.N.U. asupra folosirii 
i pașnice a spațiului cosmic, care urmează să aibă loc la Vjiena 
i între 14 și 26 august.

Subliniind necesitatea ca O.N.U. să întreprindă o amplă 
i anchetă în această problemă. U.C.U.F.O.N. a arătat că |„dc 
i vezi faptice din ultimii 25 de ani cu privire la activitatea 
i în jurul globului a unor vehicule aeriene necunoscute,
: chetele oficiale guvernamentale întreprinse de diferite ări 
; și lipsa unui organism internațional de cercetări autoțizat 
i motivează această cerere". U.C.U.F.O.N. a exprimat dorința 
: ca un stat sau o persoană particulară să ofere un teren în 
; vederea creării unui Institut international de cercetări a 
: obiectelor zburătoare neidentificate. Organizația a declarat 
i că atît în Uniunea Sovietică, cit și în S.U.A. s-a admis posi- 
: bilitatea existentei unor asemenea obiecte, iar la cel de-al 
; 7-lea Congres international de lă Mainz (R.F.G.), consacrat 
; examinării problemei „obiectelor zburătoare neidentiffcate", 
: din noiembrie 1967, au fost prezentate dovezi concludente, 
i analizate pe baze științifice, asupra existentei unor „apa- 
I rate misterioase ghidate de inteligentă In spațiul aerian te- 
i restru".

Un alt grup de savanti a cerut recent guvernului S.U.A. 
i și din alte țări să colaboreze în vederea cercetării fenome- 
: nului „obiectelor zburătoare neidentificate". Această cerere 
i a fost prezentată în cursul unui simpozion organizat la Was- 
i hington de Comitetul Camerei Reprezentanților pentru 
: știință și astronautică.
i....................................................... . ....................................................ASOCIAȚIE ECONOMICA SAU INTENSIFICAREAALIANȚELOR MILITARE?

Capitala Australiei, Canber
ra, a devenit locul unei activi
tăți diplomatice și militare neo
bișnuite. Pentru a treia oară 
într-un răstimp de mal puțin 
de doi ani, se întrunește aici 
Consiliul pentru regiunea Asiei 
și Oceanului Pacific (ASPAC). 
După cum s-a anunțat, la șe
dințele care se desfășoară cu 
ușile închise, participă repre
zentanți ai Japoniei, Australiei, 
Noii Zeelande, Tailandei, Fili
pinelor, Malayeziei, precum și 
ai regimurilor marionetă de 
la Saigon, Seul șt Taivan.

In ciuda unor declarații des-

pre îmbunătățirea situației mi
litare a S.U.A. în Vietnam, rea
litatea arată că războiul devine 
tot mai greu de suportat pen
tru americani. Nici cei peste un 
milion de soldați ai S.U.A., ai 
regimului saigonez și ai celor
lalți aliati, nici așa-zisele ope-
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statele vecine Puebla, Oaxaca 
și Guerrero, informațiile sosite 
vineri seara din regiunea sinis
trată arată că patru cincimi 
din locuințele acestei localități 
au fost distruse sau grav 
variate și sub dărîmături se 
flă victime.

a-
a-

a-0 După cum relatează 
genția France Presse, intelec
tualul francez Regis Debray, 
care a fost condamnat în no
iembrie anul trecut la 30 de 
ani închisoare pentru că a 
participat la lupta dusă de 
partizanii din Bolivia, este su
pus în prezent unui regim se
ver în închisoare, fiind trans
ferat în fiecare noapte într-o 
altă celulă. Autoritățile boli- 
viene au anunțat că această 
măsură a fost luată „din mo
tive de prevedere", deoarece 
se presupune că ar exista un 
complot care ar urmări spri- 

. jinirea evadării lui Debray.

CURIER

rații de curățire întreprinse în 
mai multe regiuni, nici bom
bardamentele masive ale avi
oanelor „YB-52" nu arată vreun 
semn încurajator, Statele Unite 
văzîndu-se tot mal mult îm
pinse într-o situație fără ieșire. 

Cercurile militariste din 
S.U.A., netinînd seama de rea
lități, de cerințele opiniei pu
blice, atît din interiorul State
lor Unite, cit și din întreaqa 
lume, lărgesc sfera aqresiunii, 
căutînd să scoată castanele din 
foc cu ajutorul altor țări din 
Asia. Aplicarea în practică a 
vechiului dicton „asiaticii să 
lupte împotriva asiaticilor", se 
dovedește extrem de dificilă 
pentru promotori) politicii a- 
qresive în această reqiune. Și 
dacă deocamdată aceste țări nu 
pot fi cuprinse în alianțe mi
litare propriu-zise, se încearcă 
atragerea lor în sfera de In
fluență americană sub forma 
unor pacte economice, cultu
rale etc. Aceste pacte cu sco
puri așa-zis nemilitare, acoperă 
aproape întreaqa suprafață în- 
cepînd din Coreea de sud pînă 
la Australia.

Obiectivul diplomației State
lor Unite nu este numai de a 
atrage cît mai multe state din 
această regiune în acțiunile a- 
gresive directe împotriva po
porului vietnamez, Washlnqto-

nul urmărește scopuri care 
merg mult mai departe. Astfel, 
îr, 1966 președintele Johnson 
preconiza crearea unei „comu
nități a Pacificului" din care 
să facă parte S.U.A. și mal 
multe țări situate în partea de 
vest a Oceanului Pacific. A- 
cest proiect urmărește alinie
rea la blocul statelor care fac 
parte din S.E.A.T.0., organism 
extrem de compromis în ochii 
opiniei publice, a unul dispo
zitiv, mai 
ficat, de 
tare.

Așadar, 
pondere a blocurilor militare 
tot mai mult discreditate, De
partamentul de Stat a căutat 
să creeze cu doi ani în urmă 
o nouă orqanfzatie — Consi
liul pentru reqlunea Asiei șl 
Oceanului Pacific (ASPAC). 
Noul organism are ca obiectiv, 
cel puțin 
ciale ale 
voltarea 
culturală 
Nu se poate neglija în con
textul acestei organizații, du
pă cum sublinia recent ziarul 
„Times", nici voința tot mal 
frecvent manifestată atît de 
Japonia, cît și de Australia de 
a juca roluri importante In 
problemele asiatice.

Sub această așa-zisă formă 
de colaborare economică se 
încearcă să fie atrase tot în 
același timp în năienjenișul 
alianțelor militare țările neutre 
și neanqajate din imensa re- 
qiune a Asiei și Pacificului.

Aceasta s-a putut observa 
șl la recenta sesiune ASPAG, 
In cadrul căreia, prob'eme’e 
cele mai importante care au 
fost dezbătute, s-au referit în 
special la chestiuni militare,
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simplu 
alianțe
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și mai râmi- 
politlco-mili-

ca o contra-

după declarațiile ofi- 
tnitiatorfloF iul, dez- 

economică, socială șl 
a țărilor membre.


