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CĂRBUNELUI

La mormin
iele eroilor

ia întîmpinarea Zilei mine
rului și a Centenarului indus
triei miniere din Valea Jiului, 
salariatele E. M. Lupeni, mun
citoare și funcționare, mobili
zate de comisia de femei a 
exploatării, (președintă ing. 
Suba Veturia) au întreprins o 
acțiune de muncă voluntară 
la monumentul eroilor și mor
mintele din cimitirul din loca
litate ale martirilor mineri că- 
zuți în august 1929. Femeile 
au nivelat și curățat terenul 
din jurul monumentului, au 
reamenajat mormintele.

Colectivul sectorului III de la
M. Lonea. este format dintr-un 

mănunchi de oameni harnici, dîrji și 
priceputi. Despre calitățile lor, vor
besc rezultatele. N-a existat nici o 
lună, din cele șapte cite au trecut 
din acest an, ca pe graficul reali
zărilor să nu apară însemnate can
tități de cărbune extrase peste plan. 
Deci, o ritmicitate de metronom în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan. Deosebit de semnificativ 
este faptul că aproape în fiecare 
lună cantitatea de cărbune extrasă 
peste plan a crescut substanțial. De 
la 150 de tone în ianuarie la 580 
tone în luna mai. Apropierea Zilei 
minerului, care în acest an coincide 
cu aniversarea Centenarului exploa
tării industriale ,a cărbunelui în Va
lea Jiului a impulsionat și mai mult 
munca în abatajele sectorului. Luna 
iunie a fost încheiată cu un plus 
de plan de 940 tone cărbune, iar iulie 
cu o depășire de 950 tone. Cantita- 

’tea totală a cărbunelui extras peste 
plan în acest an de colectivul sec
torului III de la E. M. Lonea, se ci
frează la 4 406 tone. încărcat în va- 
gonete 'de' mină, acestea ar forma un 
convoi de Ia Lonea la Petroșani.

Paralel cu depășirea cantitativă a

sarcinilor de plan, a crescut și pro
ductivitatea muncii. Se poate spune 
că sporul de producție s-a realizat 
aproape în exclusivitate pe seama 
creșterii productivității. De la 2,538 
tone/post cit s-a realizat în ianuarie, 
la 2.933 tone/post în iulie. O crește
re de aproape 400 de kilograme pe 
post obținută printr-o bună organi
zare a muncii, prin folosirea mai de
plină a utilajelor din dotare, îmbi
nate cu entuziasmul, hărnicia și pri
ceperea minerilor. Și, pentru ca suc
cesul să fie deplin, potrivit calcule
lor pe 6 luni, au fost realizate eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de 344 000 
2,98 lei pe 
extrasă.

Făuritorii
nerii din brigăzile care lucrează în 
cele șase abataje cameră ale secto
rului. Aportul cel mai substanțial 
l-au adus brigăzile lui Solovan loan 
cu 1 357 tone de cărbune extrase 
peste plan, Balea Simion II, David 
Ștefan și Balea Ioan I a căror plus 
variază între 957—989 tone. Sînt rea
lizări ce atestă ritmul alert al mun
cii din sectorul condus de inginerul 
Stupu Petru.

VREME A
Ieri, temperatura maximă a 

fost +25°, iar minima -f-S8. In 
cursul zilei de azi: Vreme re
lativ frumoasă cu cer variabil, 
mai mult senin.

i>C pistil
CCI
urai înalt

Sontoă in carieră
trecu- 
de la 
Intre- 
locală

A La sfîrșitul săptămînii
N te, Ia cariera de piatră
V Gambrinus, apartinînd
V prinderii de industrie
W Petroșani, a început forarea
A găurilor pentru dislocarea ro-
A cii cu sondeze eleclropneuma-
n tice tip, B.A.-100 K (importate
V din U.R.S.S.). Forajele cu a-
W ceste sondeze au un caracter
A experimental.
\ Prin folosirea acestor utilaje
\ se preconizează reducerea chel.
V tuielilor legate de perforare,
( micșorarea consumului de ex
il ploziv și economisirea de e-

nergie pneumatică deoarece, 
după trei zile de perforare, 
se pușcă o cantitate masivă 
de rocă '*— peste 2 000 tone 
piatră. Perforarea unor noi 
găuri nu mai este necesară 
decît peste 2—3 luni.

In cazul că, în urma experi
mentărilor, sondezele B.A.-100 
K vor da rezultatele scontate, 
se prevede procurarea și pla
sarea unor asemenea sondeze 
și la carierele de piatră de la 
Sașa-Izvor și cea aflată în a- 
propierea triajului C.F.R. Pe
troșani.

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Coasta de Fildeș, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, am plă
cerea să adresez Excelenței Voastre 
felicitări cordiale și urări 
prosperitate poporului 
Coasta de Fildeș.

îmi exprim convingerea 
le dintre 
volta în 
al păcii 
nale.

speriate. Aceea e tin- 
Acolo trebuie să ajun- 
mai repede cu putință, 
că virful e departe, că 
e greu dar acești oa-

de pace și 
Republicii

că relații- 
tările noastre se vor dez
interesul ambelor popoare, 
și colaborării internațio-

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

acestor

D. CRIȘAN

lei, ceea ce reprezintă 
fiecare tonă de cărbune

IN SEMESTRUL II

I
kg afine, 

fi prelucrate
în produse

Orașul Lupeni întinerește pe zi ce trece. Blocuri moderne, cu mai 
multe etaje formează noua sa arhitectură. Iată un aspect din cel 
mai tînăr cartier — microraionul Tudor Vladimirescu.

ridicarea eficienței economi 
ce a activității întreprinderilor

In haină nouă

In ultimul timp au fost li
vrate Fabricii de conserve din 
Hațeg 18 200 kg 
5 000 
vor 
male
care sînt tot mai 
te, atît pe piața 
și externă.

Nicu

de mină, o înțelege
ai pornesc la drum, 

o sută, o mie. Rind 
cite unul trece 

indian și
pe ceilalți după

creș- 
toale

1

V. T.

trebuie să le 
publicul consu- 

dumneavoastră 
cîndva și sanc- 

totuși mal

ELEMER BIRO,
:n'st la Comitetul mu: 

Petroșani al P.C.R.

In actuala etapă de dezvoltare . a 
economiei naționale, o problemă de 
cea mai mare importantă este 
terea eficientei economice in 
domeniile de' activitate.

„Asigurînd și în viitor un 
rapid de creștere a volumului 
ducției materiale — a subliniat 
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională din decembrie 1967 
a P.C.R. -— este imperios necesar să 
ne preocupăm într-o măsură sporită 
de eficiența întregii economii. între
prinderile noastre trebuie să pro
ducă mai ieftin, să fabrice mărfuri 
de calitate superioară, să obțină be
neficii crescînde”.

In lumina acestor indicații, comi
tetul municipal de partid Petroșani 
a îndrumat și urmărit în permanen
tă ca organele și organizațiile de 
partid, conducerile tehnico-adminis- 
trative din toate unitățile economice 
din Valea Jiului, să intensifice efor
turile pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, pentru lichidarea pier
derilor planificate, pentru utilizarea 
cu maximum de randament a mijloa
celor de producție și a forței de 
muncă, pentru ridicarea continuă a 
productivității muncii, scăderea pre-

lului. de cost, lichidarea cheltuieli
lor neproductive și, în final, ridica
rea eficienței economice a întreprin
derilor.

Pe ansamblul municipiului Petro
șani, în semestrul I a. c. au fost 
obținute, ca urmare a reducerii pre
țului de cost ' la întreaga produc'ti'e 
marfă• și a cheltuielilor de circula
ție, economii-suplimentare în valoa
re de 
tante 
ținut 
tățile 
ja și
roșeni, Viscoza Lupeni, I. F. Petro
șani, unitățile de transporturi fero
viare, Secția de explorări miniere 
Livezeni, I.C.O. și I.L.L. Petroșani. 
Au mai obținut economii suplimen
tare la prețul de cost și unitățile de 
construcții în antrepriză, printre ca
re grupul de șantiere al T.C.M.M. și 
Grupul doi construcții al T.J.C.H.

Analiza situației realizării prelu-

18 380 000 lei. Cele mai.impor- 
economii . peste plan le-au ob- 
colectivele de muncă din îini- 
C.C.V.J. (exceptînd-E. ,M. Dîl- 
Preparatia Coroești), I.E.C. Pa-

Școala din Cîmpu 
lui Heag își aș
teaptă elevii

In perioada vacanței de
vară, școlile trec prin meta
morfoza renovărilor, înnoiri-, 
lor. La Școala generală din 
Cînipu lui Neag au ,foșt ter
minate lucrările de reparații 

' și zugrăvire ''a claselor, holu
lui etc. Valoarea materialelor ' 
și'a manoperei trece de 8 000 
de Tei. AcunlȚ Școala generală 
din Cîmpu lui Nea'g este 'mai ’ 
frumoasă, mai prhhitoare,'gata 
pentru a-și găzdui 'în toamnă ’ 
elevii.

Valorificarea 
fructelor 
de pădure

După cum se știe, organele 
silvice de pe cuprinsul jude
țului nostru se preocupă in
tens de valorificarea fructe- . 
lor de pădure.

(Continuare in pag. a 2-a)

zmeură și 
fructe care 
și transfor- 
de calitate, 
mult căuta-
internă cit

SBUCHEA
Hațeg

fV ■ * *sa joc
■ Locuitorii din Șerel-Pui . au 

primit recent• vizita artiștilor
■ amatori . de ■ la ■ cooperativa 
. meșteșugărească „Retezatul" 
, din Hațeg. Pe . scena căminu

lui cultural din localitate, 
spectacolul prezentat de aceș
tia, intitulat . „Dragu-mi în 
sat .să joc" s-a bucurat de a- 
preciere. Atît brigada artisti- 

, că de agitație, formația de 
dansuri populare cît și soliș
tii vocali Silviu Răzvan, Ana 
Munteanu, Viorel Grozoni și 
I.ucia Farcaș au cules ropo-

. tele de aplauze ale spectato- 

. rilor. La terminarea spectaco
lului localnicii 
lat dorința ca 
hațegani să se

. și altă dată în

Nelu PRODAN
Hațeg

in atelierul minei Pe- 
trila, strungarul Svoboda 
Tiberiu este cunoscut 
pentru priceperea sa. 
Piesele pe care le con
fecționează el, sînt de 
cea mai bună calitate.

Comentariu
extern la zi

Londra, Kampala, Niamey și... 
cum

a-
cele

ADDIS ABEBA
ULTIMA ȘANSĂ

să vă dau restul
Addis-Abeba. Amintirile 
proaspete, și în același timp 
mai triste, sînt legate de Nia- 
capitala statului vecin Niger, 

cîteva zile din

muri lotuși de 
persoane. Dacă 
numărul victi- 

la cel pu( in 2

Cine nu s-a convins ca, In 
restaurantele noastre, cuvîntul 
„rest" nu mai trebuie înțeles 
ca-n dicționar drept „sumă de 
bani care se înapoiază celui 
care face o plată cu monede 
reprezentînd o sumă mai mare 
decît cea cuvenită", ci ca o 
„sumă de mărunțiș care de
seori nu se înapoiază" — în 
limbaj curent „ciubuc". Aceas
tă nouă accepție a cuvîntului 

este însă subînțeleasă, 
Altfel n-am

„rest“
nu recunoscută.
mai auzi, cum de-atîtea ori ne 
suportă urechile, expresia 
„n-am să vă dau restul". Tra- 
ducînd aceste cuvinte, noi în
țelegem : „nu vreau să vă 
înapoiez restul, e ciubucul 
meu".

Nu demult, la grădina de 
ară „Parc" din Petroșani, 

blondul și nerespectuosul tînăr 
ospătar loșka, servindu-ne cu... 
o sticlă de apă minerală (pen
tru că „nu mai vindem la pa-

deci nemerilînd nimic 
presupusul efort „supli- 

spunea în final:

har" 1), 
pentru 
mentar",
„N-am să vă dau 50 de bani
restul". De ce ? — n-am în
trebat. Era prea clar : se aș
tepta să nu primească „va

cerut, a întins ,,amabil" un leu. 
S-a mulțumit, pînă la urmă, și 
cu jumătate din cît avea în

încă o

dornici să

cifwrfiw
și Și-ama", după el meritată, 

luat-o singur. Ca să nu fie-n 
pierdere 1 Și ca să 
vreun client de la 
fi ciupit ceva.

Zilele trecute, 
„Constructorul", 
de meserie și 
loșka, tot tînăr dar 
s-a sucit, s-a 
nu-1 lăsa deloc inim 
tuie doi lei restul. i

nu treacă 
care să nu

la grădina 
un 
obiceiuri

confrate 
cu 

... tuciuriu, 
învîrtit și nu... 

ia să resti- 
Cînd l s-a

intenție. Ce să facă 1 
Ne întrebăm acum, 

dată, și poate o să ne mai în
trebăm cine știe de cîte ori, 
cu ce drept acești puști bagă 
mîna-n buzunarele oamenilor, 
de ce acești, probabil, proas
păt absolvenți ai școlii comer
ciale n-au fost învățați să dea 
oricînd restul ? Elementarele 
norme de comportare socială, 
preceptele eticii socialiste a 
vînzătonului au fost așa de cu- 
rind uitate ?

Alo, T.A.P.L.-ul? Reaminti- 
ti-le acestor tineri îndatoririle 
sacre pe care 
aibă fată de 
mator. Pe la 
se mai dădeau
țiuni. Semănati-le 
dese. Și udați-le, să, crească 
mai mari 1

mey,
în care, timp de 
cursul lunii iulie, și-au pus speranța 
sute de mii de oameni
vadă o dată încheiat conflictul nige
rian. De Hotărîrile pe care reprezen
tanții guvernului federal nigerian și 
autoritățile din Biafra aveau să le 
ia în acele zile depindea soarta a 
zeci de milioane de nigerieni victi
me ale războiului nigeriano-biafrez.

„Dacă ajutorul necesar va ii a-

cordul la timp vor 
foame un milion de 
ajutorul nu va sosi, 
melor se va ridica
milioane". Acesta este verdictul pe 
care reprezentanții Crucii Roșii In
ternationale sosiți în Biafra, îl dă
deau cu cîteva zile înaintea descin
derii convorbirilor preliminare.

Alimentele sosite în insula Fer
nando Po, situată la cîteva sute de 
kilometri de coastele statului sece
sionist așteptau ca reprezentanții de 
la Niamey să stabilească „coridorul 
carității" prin care să fie transpor
tate spre Biafra. Guvernul de la La-

A

In ziarul de azi:

gos a insistat asupra unei rute te
restre; partea biafreză, temîndu-se 
că aceasta ar putea facilita un atac 
federal în zonele deținute încă de 
forțele colonelul Ojukwu^ a respins 
această idee, propunînd în schimb 
demilitarizarea zonei Port Harcourt 
și trimiterea de aici a ajutoarelor, 
sub controlul unei forte internațio
nale furnizate de zece state africa
ne (Tanzania, Gabon, Coasta de Fil
deș/și Zambia, care au recunoscut 
Biafra și Camerun, Congo — Kinsha
sa, Etiopia, Ghana, Libia și Niger, 
membre ale Comitetului O.U.A. 
tru Niger).

Din păcate, verdictul sinistru 
de Crucea Roșie Internațională 
foarte aproape de realitate, căci
două părți nu au reușit să ajungă 
la vreo înțelegere în problema ur
gentă a fixării așa-numitului 
dor al carității", căzîndu-se de 
cord numai asupra unor 
programului de ajutorare 
lor civile ale războiului.

Conștiința universală 
rată astăzi de tragedia africană, ig
norată multă vreme, dar prezentă 
de fapt pe arena internațională de 
14 luni. Toată lumea știe acum că 
peste 9 din cele 14 milioane de bia-

pen-

dat 
este 
cele

® Retribuție echitabilă, după apor
tul fiecărui salariat ® îmi VOÎ putea 
termina casa mai repede ® Cum 
reacționează medicamentele în me
diul cosmic

Pag. a 2-a
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,.cori- 
a- 

detalii ale 
a victime-

Eugenia CRISTEA

(Continuare in pag. a 3-a)

în 
îi 

el. 
in

/ La poalele munteluj Retezat, 
? trei oameni poposesc pentru o 
( clipă. N-au timp să asculte 
( ciripitul păsărilor și nici ioș- 
\ netul pădurii. Privirea lor stă- 
S ruie către piscul ce străjuieș- 
) te înălțimile din jur, peste 
? care norii aleargă ca niște că- 
? prioare 
? ta lor.
C gă cît 
( Ei știu 
( drumul
\ meni, cunosc bine muntele cu 
\ toate tainele, frumusețea și 
) asprimea lui. Și-l îndrăgesc.. 
? O scurtă privire aruncată pe 
( ceasurile 
r re tacită 
( Un pas, 
\ pe rind,
( fruntea șirului 
\ „trage"
S Ploaia măruntă și rece nu
> cetează. Ceata densă îi intim- 
) pină în valuri și le îngreu- 
( nează respirația. Urcușul c tot 
f mai anevoios. In aceste mo- 
C mente ascensiunea este mai. di- 
\ ficilă. Oamenii se înțeleg din 
\ priviri și se opresc istoviți
> pentru o clipă cu toate că
> știu că legile muntelui nu le 
) dă voie
( Trebuie să meargă neîncetat 
? pînă Ia capăt. Și pornesc din 
C nou pentru că ascensiunea lor 
\ nu e o tentativă de perlor-l 
( man/ă în timp și nici în înăl-. 
( time, ci este o misiune pe ca- 
S re s-au angajat să o ducă pînă
> la capăt, pînă sus de tot. Este
> mesajul miilor de mineri din 
r I.upeni care se cere pus 
r înăl/imea demnă de munca lor. 
r lată ce i-a stimulat pe elec- 
f tricienii de mină Borbely Mi- 
< hai, Mraz Bella și lăcătușul 
( Gașpar Iosif. Acești oameni,
> turiști entuziaști din cadrul 
) Asociației sportive „Minerul"
> Lupeni, au învins muntele și-au 
r ajuns pe cea mai înaltă cul- 
’ me a Iui. Aici, deasupra mării 
I albe de ceată, in patria vin- 
. tului și a caprelor negre, au
> fixat în slinca dură a munte-
> lui, mesajul sărbătorii mineri- 
» lor.
> Astăzi pe virful Pcleaga, cel 
1 mai înalt din munfii Retezat 
’ (2 511 m) înfruntă vîntul |șî

strălucește sub soare, omagiul
. adus generației de ieri \și
> cinstirii generației de azi.
’ Cei care în drume/ia lor 
i montană, vor trece pe aici, 
* vor putea cili săpat în placa 
' de metal, îmbrăcată în haina 
i strălucitoare a nichelului, ur- 
\ mătoarea inscripție :
, „In cinstea Zilei minerului 
i și a Centenarului mineritulpi 
' în Valea Jiului am ridicat 

ceasta
Un grup de turiști, Lupeni, 
august 1968.

Nicu POPA

să facă acest lucru.

Ia

f-placă comemorativă".
4

al poștei
din Vulcan:

0 Sînt pus bine 
pe doi ani stop

Fort basne văr* 
gate stop ® 4Je-o 
mai urma • •• stop

In anul 1953, Dobrea Dumitru a 
pășit prima dată în sala pașilor 
pierduți. Pentru furt din avutul ob
ștesc. Tribunalul din Aiud l-a con
damnat la 4 luni închisoare. Cle
mența legii l-a scutit de pedeapsă. 
Dobrea părea că regretă fapta-i ru
șinoasă. Pe față i se citea „decep
ția" (după 11 ani de școală și o oa
recare experiență de viață se pri
cepea, cît de cît, să-și mimeze jo
cul). In sinea lui era preocupat de 
un singur gînd : să parvină. La scurt 
timp își vede visul împlinit. Direc
ția P.T.T.R. Deva îl numește diri
ginte la poșta din Vulcan. Asta era 
prin anul 1966. La scurt timp a sim
țit în el o poftă mai veche răsco- 
lindu-i sufletul. Iși batea capul, 
ziua, noaptea, ce să facă pentru a 
iiitra în posesia unor venituri care 
sa-i intre în buzunare, pe nemun
cite. Indiferent prin' ce mijloace. 
Deodată, mintea i-a scăpărat. Tele
grafic. A trecut la punerea în apli
care' a „planului". Fără a se jena 
ca uzează de încrederea oamenilor, 
de postul pe care-1 ocupă.

In luna martie a.c. a „contractat" 
lucrări de renovare în incinta poș
tei. S-a înțeles cu diferiți cetățeni 
particulari asupra prețului. Materia
lele, în cea mai mare parte, le-a 
cumpărat de la magazin. Cu bonu
rile putea justifica în fața oricui că 
a cumpărat materialele. Că lucră
torii de la șantierul T.C.M.M. și de 
lâ sectorul de distribuire a energiei- 
electrice din localitate 
I.R.E.H.) nu veneau 
asta-i altă mîncare

(pe atunci 
cu mîna goală, 
de... ciubuc. Și,

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 2-a)



STEAGUL ROȘU

1)lUtmare din pag.

priveascădiri-

însusisc

Dumitru a pa

la poș-

beneficiau de premii în

ia 20

decembrie

menținerea sub control 
navei cosmice de către

mai 
lliuca

concretă pe care fiecare sa- 
aduce Ia activitatea econo-

factor 
voie

asupra căreia, 
să atragem a- 
la finele se-

poștal :
să achite

luate de curând privind 
construcției și diversifi-

să-mi fie recu- 
După felul cum 
se vor vindeca

l-a promovat

militia, 
oprit, 

să dis-

pa- 
126 
de 
cît

mod de acordare a premi-
lehnic-administra-

în termenul stabilit. Iin- 
și faptul că, indiferent 
apartament pe care și-l 

toate au un anumit

planificate cu 
Viscoza Lupeni,

spunea altceva 
să ne

tuturor produselor și servi- 
preslate pentru reducerea coin- 
a pierderilor planificate. A- 
deosebită trebuie acordată mă- 

vizează e-

directie din unitățile

arătat că, 
pro- 

în 
solicitarea intensă, ca

cazul activității cosmo- 
afara navelor cosmice, 
rînd, atmosfera schim- 

interiorul unei nave cos-

asemănătoare au fost

„Desigur, fostul i
anumite interese

nu-mi explic do ce ar fi 
el pensiile, cînd știa bine că 
dreptul.

pentru cosmonauți. 
în biosatelitul ame- 
înconjurat Pămîntul 

s-au înmulțit

i de judecată 
„recomandată" 

ani în- 
an; in-

Dobrea l-a 
subalternilor

„misterioasa" dispariție 
a cecurilor. A pretins 

să recupereze
lui Rațiu. (Cecurile de 
fost găsite între timp în- 
poștală). Oamen: 
refuzat

sovietici care au
altele, trei împrejurări 
aceste reacții modificate : 
rînd,

O parte din pensio- 
și la mine să le achit 
oferit 
bani.

do renovare, 
un grilaj. La 

Factorii poștali au 
„beneficiat" de

servi 
mercantile, 
creion și-a

apoi, bonurile îl puteau 
gintelui unor scopuri 
Din cîteva întorsături de 
însușit 2 920 lei (in afară pe plato
manoperei). Cum ? Adăugind pe bo- 

o cifră, 
aceeași 

aveau

C»m rcaclioncaiâ memea
mcrtcic în mcmiil cosmic
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Aspect din sala turbinelor de la termocentrala Paroseni.

(Urmare din pag. 1)

r

car

va

intr-un timp
i

*
4

cost relevă însă faptul că în 
unităților mai există posibili- 
rezerve de reducere a chel-

cu 
cu 
iar 
cu 
cu

i
4
4
4

cît 
de

lei 
la

I.F.

mai
car-

următoarele zile 
populației se

beneficiu a fost depășit 
lei la I.E.C. Paroseni, 
I.I.L. Petroșani și 
la I.C.O. Petroșani, 
stat au fost reduse

I.C.R.T.L, I.C.R.M. cu 
pe ansamblul rnunici- 
de beneficii nu a fost

avînd 
ali- 

său nefiind 
pe placul japonezilor,
este camuflată in... cio- 
și produse zaharoase, 
in 1967, cu prilejul săr

băca-
un
fu-
de

DE LA C.L.F. AFLAM:

nuri, lingă sumele inițiale, 
două. Astfel, bonurile cu 
serie și număr, la magazin 
înscrise sumele 26 lei, 22 lei, 7,50 lei
etc, iar în evidenta dirigintelui 
reau de-a dreptul miraculoase: 
lei, 222 lei, 610 lei etc. Diferența 
aproape 3 000 lei și-o 
ai zice... poștă.

O dată cu lucrările 
a fost confecționat și 
geamul casieriei,
fost primii care au 
grătarul metalic. Seara, la întoarce
rea din curse, aru-ncau bancnotele 
de hîrtie și cecurile de pensii prin 
grilaj. Chiar pe masa casieriei. Poș
tașii aveau încredere unul în altul. 
Iar de la casă nu li se întîmplase 
să le dispară vreodată bani sau 
acte. Intr-o dimineață, însă, poșta
șului Ratiu Dumitru îi lipseau 1 777 
lei. Și 50 cecuri de pensii. Omul,

ridicarea eficienfei economi

lui de 
cadrul 
tați și 
tuielilor de producție și de circula
ție. Astfel, pe municipiu, economiile 
realizate puteau fi mai mari cu 
8 483 000 Iei, dacă nu se depășeau 
cu 1 642 000 lei cheltuielile de pro
ducție și cu 1 841 000 lei cele de 
circulație. Nu s-au încadrat în pla
nul cheltuielilor de producție Fa
brica de produse lactate Livezeni 
cu 445 000 lei, autobaza Petroșani a 
D.J.T.A. cu 117 000 lei, l.L.H.S. Lu
peni cu 1 044 000 lei, iar cheltuielile 
de circulație au fost depășite cu 
502 000 lei de organizațiile co
merciale cu ridicata și cu 1 33.9 000 

culei de. organizațiile comerciale 
amănuntul.

Cheltuielile planificate la 1 000 
producție marfă an fost reduse 
I.E.C. Paroșeni, Viscoza Lupeni,
Petroșani, I.L.L. Petroșani și coope
rativa Deservirea Lupeni. Depășirea 
însă a cheltuielilor planificate la 
acest indicator cu 8,45 lei la C.C.V.J., 
1,10 lei in Industria morăritului și 
panificației și cu 43 lei la coopera
tiva Jiul Petroșani, a determinat ca. 
pe municipiu, cheltuielile planificate 
la 1 000 lei producție marfă să fie 
mai mari cu 3,59 lei.

Planul de 
cu 1 372 000 
41 000 lei 
878 000 lei 
dotatiile de
646 000 lei la Viscoza Lupeni și 
390 000 lei la I. F. Petroșani. Cu toate 
acestea, din cauza nerealizării aces
tui indicator de către C.C.V.J., co
operativa Jiul Petroșani, Industria 
morăritului și panificației, O.C.L. A- 
I'imenitara, O.C.L. produse industria
le, T.A.P.L., 
7 200000 lei, 
piului planul 
realizat.

In perioada analizată, după cum 
rezultă din datele prezentate, activi
tatea economico-financiară nu a fost 
la nivelul sarcinilor stabilite și po
sibilităților existente in toate uni
tățile.

In urmărirea sporirii volumului de 
producție, o importanță deosebită 
trebuie sa se acorde folosirii supe
rioare a capacităților de producție, 
și a forței de muncă. Faptele arată 
că nivelul capacităților de produc
ție depinde in ultimă analiză de mo-

dul de organizare a producției și a 
muncii, de gradul de calificare al 
muncitorilor, de felul cum sînt folo
site mecanismele și utilajele. In a- 
ceastă direcție trebuie să arătăm că 
în toate unitățile noastre economice 
sînt rezerve considerabile ce pot și 
trebuie să fie valorificate.

Intrucit creșterea eficienței pro
ducției este influențată simțitor de 
sortimentul și calitatea produselor, 
realizarea acestor indicatori trebuie 
să stea în centrul preocupărilor con
ducerilor unităților economice. La 
C.C.V.J., in semestrul I, beneficiile 
au fost diminuate din cauza nerea
lizării planului sortimental și schim
bării structurii produselor cu 
12 401 000 Lei și a penalizărilor în 
valoare de 2 141 000 lei plătite pen
tru nercspectarca calității cărbune
lui special, livrat Combinatului si
derurgic Hunedoara, LL M. Calau și 
cărbunelui sortat la Vulcan și livrat 
I.E.C. Paroșeni. Acest lucru ridică 
încă o dată necesitatea acordării im
portanței cuvenite respectării planu
lui sortimental, precum și calității 
produselor.

In acest scop se va avea in ve
dere valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, redu
cerea consumurilor 
cerea costurilor de 
transport, depozitare 
Consumul specific la 
în semestrul I a. c. a 
1,07 mc/1 000 t. la E. 
mc/1 000 t. la E. M. 
cherestea rășinoase 
E. M. Vulcan, E. M. 
Uricani.

La întreprinderile 
dotații de stat, ca
I. F. Petroșani și cele care realizea
ză produse sau prestații nerentabile 
(I.E.C. Paroșeni, I.C.O. Petroșani), 
conducerile să analizeze modul în 
care se îndeplinesc măsurile stabi
lite în acțiunea de rentabilizare din 
1967. eficiența acestora și să între
prindă noi studii în scopul rentabi
lizării 
ciilor 
pleta 
tenție 
surilor și soluțiilor care.
fortul propriu, descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne, o gospo
dărire exemplară a tuturor mijloa
celor materiale și bănești, a forte! 
de muncă și a timpului de lucru.

Rezultatele oconomico-financiare 
din semestrul 1 au fost influențate

a unor stocuri supranor- 
și mărfuri greu vandabile în 

de 28 078 000 lei. Existenta 
stocuri supranormative pre- 
imobilizările în debitori au 
împrumuturi restante. în va-

In ultimul timp, în unitățile Cen
trului de legume și fructe din Valea 
Jiului, s-a resimțit lipsa unor pro
duse legumicole. La C.L.F. Petroșani 
ne-ani adresat tovarășului Rares 
Consfantinescu directorul centrului, 
care ne-a relatat ce măsuri au fost 
întreprinse pentru a înlătura nea
junsurile actuale și pentru îmbună
tățirea aprovizionării populației în 
următoarele zile.

— Intr-adevăr s-a resimțit lipsa 
unor cantități suficiente de legume 
mult solicitate de gospodine ca cea
pă, cartofi, usturoi. Cauzele sînt in
dependente de eforturile colectivu
lui nostru. Pînă în prezent furnizorii 
nu au livrat cantitățile contractate 
îndeosebi datorită ploilor care au 
persistat în întreaga țară, împiedi- 
cînd recoltarea. In 
însă, aprovizionarea 
îmbunătăți.

Pentru a asigura
mai scurt transportul cartofilor 
la furnizori în magazine, de îndată

nevi- 
să contribuie la 
[urate. Dirigin- 

ga lan ton, a spus 
Avea bani. Deși 

o datorie
cetălencei

alarmat, a vrut să anunțe 
Dirigintele 
Le-a interzis 
cute despre 
a banilor și
ca (actorii poștali 
„minusul" 
pensii au 
tr-o cutie 
novați, au
recuperarea sumei 
tele, do data asta 
că da și el ceva... 
a doua zi achitase 
veche, 1 000 lei, 
Maria.

In acest timp organele de miliție 
au aliat despre furt, 
tele nu le trimisese nici 
mă în acest sens. După 
cercetări, făptașul a fost 
Fără anunțuri telefonice.

Deși dirigin- 
o lelegra- 
îndelungi 

descoperit. 
Hoțul era

unul și același care falsificase bo
nurile de materiale: dirigintele Do
brea Dumitru. Instanța 
i-a dat escrocului o , 
pe măsura faptelor sale: doi 
chisoare corectională și trei 
terdictie corectională.

Am revenit zilele trecute,

spccifice, redu- 
aprovizionare, 
și ambalare, 

lemn de mină 
fost depășit cu 
M. Petrila, 1,20 
Lupeni, iar la 

la E. M. Lonea, 
Lupeni și E. M.

ce va începe recoltarea, delegații 
noștri aflați in deplasare, vor su
praveghea încărcarea cil mai opera
tivă a mașinilor. Totodată aceștia 
vor însoți mașinile direct la unități, 
evitînd astfel unele întirzieri dato
rate depozitelor intermediare.

Pentru aprovizionarea cu ceapă și 
usturoi, întrucît furnizorii care au 
obligații contractuale fală de noi nu 
ne-au livrat cantități suficiente, am 
depus comenzi la mai multe coope
rative agricole de producție și aș
teptăm onorarea lor. Menționăm că 
și cantitățile livrate pînă în prezent 
(18 tone ceapă, 0,5 tone usturoi. 91 
tone cartofi) au fost obținute in a- 
fara contractelor.

Aprovizionarea necorespunzătoare 
de pînă acum este desigur nemulțu- 
mitoare. Colectivul nostru a insistat 
și va insista în continuare, atit prin 
forul nostru tutelar, cit și direct la 
furnizori, pentru ca aceștia să ne 
livreze cantitățile contractate.

factor poștal: 
invita 

o let, 
cerea 

nu-i mai resti- 
RaKra, Giuinan- 
Ioan, sînt doar 

. care escrocul a 
acest fel".
(actor poștal: 

grupei sindicale, 
tm- 
Do- 
pri- 
res-

la din Vulcan, acolo unde Dobrea 
Dumitru și-a făcut de cap în timpul 
cît a fost diriginte. Și, fiindcă ne 
aflam la poștă, am notat telegrafic 
relatările unor salariați de la oficiul 
P.T.T.R. Vulcan î.n legătură cu ca
zul Dobrea Dumitru.

Călugăru Victor,
„Adesea, fostul diriginte ne 
în birou, ne făcea cu ou și cu 
fără nici un motiv. Apoi ne 
bani împrumut. Și nu-i mai 
tuia. Uita ! Durac 
cu Caliopi, Mustață 
cîțiva din cei de la 
împrumutat bani în

Gîrjoabă Lucia, 
„Sînt responsabila 
dar niciodată n-am știut cum se 
part la noi primele. Dirigintele 
brea făcea propunerile pentru 
me și tot el semna și-n locul 
ponsabiilului de grupa sindicală. 
Dacă am încercat să mă opun unor 
astfel de obiceiuri, Dobrea a înce
put să mă persecute. Orice făceam, 
nu era bine. De multe ori se închi
dea în birou cu unele salariate ti
nere de la poștă : beau, petreceau. 
Noi nu puteam sa închidem ochii.

Mai și discutam. Dirigintele, in fie
care ședință, nu ne 
decît că nu trebuie 
pe noi ce face el".

Rațiu Dumitru, 
„Deși știa că n-are
cecurile de pensii, un sleit din pen
sionari primeau pensia de la ol. Ast
fel, persoanele de la literele S, T, 
V etc primeau pensia în data de 15, 
cind altele de la litera 
trebuiau să aștepte o

Kornhoîîer Elisabeta, 
gintă, 
mărea 
Altfel 
cliitat 
n-are
nari au venit 
ceourile, S-au 
noscători... cu 
i-am tratat, cred că
de obiceiul pe care 
fostul diriginte".

Dirigintele Dobrea 
răsil poșta. Și locuința. De la noul
„domiciliu” a trimis următoarea te
legramă: „Sînt pus bine pe doi ani 
stop. Port haine vărgate stop Ce-o 
mai urma... stop.

B sau C mai 
zi, două".

noua diri- 
diriginte ur- 

necinstite. 
a-

Retribuție echitabilă, după 
aportul fiecărui salariat

In- ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri s-au dezbătut probleme -de 
o deosebită importanță printre care 
și aceea privind modul de reparti
zare a fondurilor de premiere și a- 
cordarea premiilor individuale per
sonalului tehnico-administrativ. Pre
vederile hotărîrii care intră în vi
goare din trimestrul III a. c. se în
scriu în complexul de măsuri luate 
de partid și guvern menite să asi
gure aplicarea în practică a princi
piului socialist de cointeresare ma
terială a oamenilor muncii.

Modul de acordare a premiilor 
trimestriale la personalul tehnico-ad
ministrativ dădea naștere la dispro
porții. La F.F.A. Viscoza, după ve
chile limite, personalul de conduce
re — șefii de secții, șefii de servicii, 
maiștrii — 

îmi wi putea termina asa mai repede

Se lărgește

gama
medie de 40 la sută din salariul ta
rifar, tehnicienii de 30 la suta, iar res
tul personalului — contabil, econo
mic și administrativ •— de circa 20 
la sută.

Noul sistem de premiere vine sa 
întărească aprecierea ca realizările 
obținute de întreprindere sînt rodul 
întregului colectiv de muncă, răs
punderea cadrelor de conducere fi
ind în principal retribuită prin sa
lariile tarifare care sînt diferențiale 
în acest sens. Nivelul salariului ta
rifar are în vedere complexitatea 
sarcinilor, calificarea și responsabi
litatea fiecărui salariat. Cointeresa
rea materială va fi în sprijinul ob
ținerii de rezultate remarcabile, dat 
fiind că premii maxime pol fi acor
date numai in cazul obținerii unor 
realizări cu totul deosebite.

Imperativul de la care pornește 
uoua reglementare stabilită de con
ducerea de partid și de stat, este 
îmbinarea intereselor generale cu 
cele individuale, asigurarea unei le
gături organice între venituri și con
tribuția 
lariat o 
mică.

Noul
ilor personalului 
liv reflectă grija partidului și sta
lului nostru pentru o dimensionare 
cît mai echitabilă a veniturilor tu
turor "categoriilor de oameni ai mun
cii în raport cu contribuția lor afec
tivă, cu 
cii fiecă

Ing. CtMtIAN IR1MIA 
directorul F.F.A. Viscoza Lupeni

alimentelor

sintetice

Sinteze 
ale laptelui

și de cheltuielile neproductive, care 
pe ansamblul municipiului s-au ri
dicat la 7 820 000 lei. Structura aces
tor cheltuieli relevă că ele se dato- 
resc in special pierderilor din rebu
turi, amenzilor, penalizărilor, decla
sării sau deteriorării unor produse, 
în fond deci, încălcării disciplinei 
tehnologice, contractuale și de pro
ducție față de care conducerile teh- 
nico-admintstrative nu au fost sufi
cient de exigente.

O stare de lucruri 
de asemenea, trebuie 
tenția, este existența
mestrului I, la nivelul municipiului 
Petroșani, 
mative 
valoare 
acestor 
cum și 
generat
loare de 18 511 000 lei pentru care 
întreprinderile economice au tost su
puse ' dobînzilor penalizatoare.

Avind în vedere că în esență a- 
ceste cheltuieli se datoresc unor de
fecțiuni tehnico-organizatorice inter
ne, este necesar ca in viitor condu
cerile tehnico-administrative să ma
nifeste mai multă preocupare 
gospodărirea fondurilor bănești 
pentru bararea tuturor canalelor 
scurgere ineficienta a banilor.

Creșterea eficienței economice 
activității întreprinderilor, constituie 
scopul urmărit in acțiunea de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii. De aceea, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
comitetele de 
economice, să ia toate măsurile pen
tru a asigura acestei acțiuni un ca
racter dinamic. Comitetele de direc
ție, de asemenea, să manifeste o 
preocupare susținută pentru finaliza
rea studiilor și aplicarea măsurilor 
stabilite.

Sarcina economică principală în 
semestrul II a. c. este rentabilizarea 
tuturor unităților și a produselor la 
care se lucrează cu pierderi, iar in 
unitățile in care se lucrează cu be
neficii — obținerea unui grad de 
rentabilitate și mai înalt, pentru a 
ne aduce în acest fel toată contri
buția Ia marele efort de construcție 
ce se desfășoară in etapa actuală in 
patria noastră.

In mediul cosmic, medicamentele 
nu au același efect ca pe Pămînt. 
La această concluzie au ajuns cerce
tătorii 
intre 
v o ac a 
primul
de pilda în 
lianților în 
în al doilea 
bată din
mice și în al treilea rînd, lipsa de 
oxigen.

Aceste condițiuni au ca efect, că 
doze de medicamente, în mod nor
mal nevătămăfoare, pot provoca 
simptome de intoxicație. In schimb, 
cofeina își pierde efectul său stimu
lativ. Același rezultat îl are și lobe- 
lina, un medicament care în împre
jurări normale stimulează respirația. 
Pe de altă parte, în condițiile cos
mice, eterul are un efect narcotizațit, 
mult mai puternic.

Specialiștii in medicina cosmică 
din U.R.S.S. au cercetat într-o serie 
de experiențe, modul prin care fac
torii perturbanti exteriori pot dimi
nua randamentul unui cosmonaut. 
Mișcările rulante în jurul axei lon
gitudinale a' navei cosmice au făcut

Măsurile 
dezvoltarea 
carea tipurilor de locuințe tac parte 
integrantă din opera < 
manentă a nivelului 
menilor muncii din

Hotărir.ea adoptată 
miletului Executiv al 
și a Consilciului de Miniștri 
a se ridica un număr sporit de lo
cuințe, diversificate din punctul de 
vedere al confortului și al prețului 
— vine să satisfacă cerințele diferi
telor categorii de oameni ai muncii. 
Faptul ca locuințele ce se vor con
strui vor fi de patru categorii, in 
funcție de prețul și de, gradul de 
confort, va permite celor interesați

de ridicare per- 
de trai al oa- 
patria noastră, 
in ședința Co- 

1 C.C. al P.C.R.
de

să-și aleagă tipul dorit, pe care să-l 
poală achita 
portant este 
de tipul de 
alege omul,
grad de confort; apă curentă in in
terior, încălzire centrală, instalații 
sanitare.

Eu lucrez la C.F.R. Aici, în Petro
șani, mi-am întemeiat un cămin feri
cit. Am soție și doi copii. Voiam de 
mult să am casa mea. Deși am un 
salariu modest, m-am apucat să-mi 
construiesc totuși casă. Am ajuns 
cu ea la jumătate și am rămas aici. 
Acum, prin creditul pe care rni-I va 
acorda statul, îmi voi putea termina 
casa, îmi voi putea vedea visul îm-

plinii. Știu că in anii 1969—1970 
este prevăzut a se construi un nu
măr de apartamente care echivalea
ză cu darea în folosință a aproxi
mativ de două ori mai multe apar
tamente în primii doi ani ai cinci
nalului. In acest număr de aparta
mente vor intra și acelea proprii ale 
locuitorilor Văii Jiului, care și le 
vor construi cu credit de la stat.

Cum să nu saluți, cum să nu a- 
probi asemenea măsuri care ne (ac 
viata mai frumoasă, 
toare. De aceea, asemenea 
trebuie

mai îndestulă- 
măsuri 

răsplătite prin munca noas- 
știincioasă, creatoare.

Rudolf MUNTEANU
muncitor la C.F.R. Petroșani
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In parcul de pe strada Republicii din Petroșani, placul loc de odihnă și recreere.

ea cosmonauții să recunoască anu
mite semne mult mai tîrziu decît 
în condițiuni normale. Zgomotul din 
cabină și temperatura de 40—49° C 
îngreunează 
a deplasării 
cosmonaută

Experiențe 
comunicate și de medicul șef al cos-

1965, ea se reduce
schimb, pierderea de calciu a oase
lor continuă în tot timpul zborului. 
Este drept însă, 
de

■ La
tul
lor
au

că această pierdere 
calciu s-a dovedit a fi minimă, 
trei zile după aterizare, conținu- 
de calciu din oasele astronauți- 
a revenit la normal. Mai mari 
fost modificările sanguine. La

inonaulilor americani, dr. Charles 
Berry. După unul sau două zboruri 
cosmice, de pildă, densitatea oase
lor descrește. După un zbor cu o 
durată de o săptămînă, în condițiile 
lipsei de gravitație, această scădere 
de densitate a oaselor se ridică pînă 
la 14 la suta, după care, după cum 
a arătat zborul cosmic de 14 zile al 
Iui Borman și Lovell in

zboruri cosmice cu o durată de pes
te o săptămînă s-au înregistrat pier
deri de globule roșii de pînă 
la sută.

Și mușchii au fost afectați. < 
nutul lor de azot a scăzut în 
săptămînă cu 5 la sută și în a 
săptămînă cu 10 la sută. Nici 
aterizare conținutul de azot nu 
venit la procentajul anterior,

Conti- 
prima 

i doua 
după 
a re- 
decît

după un limp mat îndelungat, 
repede s-a compensat in schimb pier
derea de greutate, care la Frank 
Borman, pilotul lui „Gemini 7" 
ridică la 5 kg.

Alte experiențe ale oamenilor de 
știință americani au dus la consta
tarea că Jipsa de gravitație pe o pe
rioadă mai îndelungata poate afecta 
creșterea celulelor, ceea ce ar putea 
fi primejdios 
Bacteriile, care 
rican nr. 2 au 
timp de 45 de' ore, 
cu 20—30 la suta mai repede decit 
ar fi făcut-o în conditiunile gravi
tației terestre. De aci, savanții a- 
mericani conchid că, în conditiunile 
lipsei de gravitație, schimbul de 
substanțe se intensifică și în celu
lele umane. Creșterea rapidă a ce
lulelor corpului în timpul zborurilor 
cosmice îndelungate nu poate fi com
bătută nici printr-o gravitație artifi
cială, nici prin medicamente.

In contrast cu bacteriile, germenii 
de grîu s-au dezvoltat relativ nor
mal, dar rădăcinile nu au crescut ca 
pe pămînt, vertical, ci în toate di
recțiile.

In lumea întreagă asistăm 
prezent la o curioasă înfloriri 
a unor mincaruri preparate iți 
mod straniu răspunzînd, pe de 
o parte, nevoilor unei clientele 
influențate de obiceiuri și IraL 
diții și, pe de altă parte, ne
cesității pentru anumite inș 
dustrii alimentare de a-și pla
sa produsele cu orice preț și 
sub orice formă.

Do exemplu în Bulgaria, u 
de consumul intern de iaurt 
scăzut cu 
in cinci < 
ducția a 
perioadă 
scăderea 
ca întreprinderile 
lactate să pună la pimct iaur
turi sub formă de praf, carie 
pot fi păstrate timp nelimitat 
și care sînt parfumate cu 100 
de arome, cum ar fi trandafi
rul pentru vînzarea în India, 
iasomia pentru țările arabi!'. 
In Belgia, se comercializează 
unt cu ciocolată, unt cu cicoa
re, iar în Australia tot felul 
de sorturi de unt în tuburi, 
unele parfumate cu eucalipt, 
iar altele cu rosmariti. In Noua 
Zeelanda, laptele este prezen
tat in biscuiți cu caseină, în 
S.U.A. sînt aproape 600 forme 
diverse de prezentare a lapte
lui supraînghețat in capacități 
de la 5 la 25 litri. In fine, în 
Japonia, pentru a remedia pe
nuria de calciu de care sufe
ră populația, Ministerul Sănă
tății a sfătuit-o să consume 
mai multe brinzeturi. Obiceiu
rile culinare japoneze, 
putină legătură cu acest 
ment, iar gustul 
deloc 
brînza 
colată 
Astfel, 
bătorilor și celebrărilor rituale 
religioase sau civile, sociale 
sau familiare, s-au consumat, 
sub formă de mici pachețele 
de ciocolată, bomboane, zahăr 
de orz, aproape 650 000 t de 
brinzeturi. Și astăzi, în 
niile nipone, se poate găsi 
preparat de piure care face 
rari, compus in proporție 
o treime din brînza praf.A 
înlocuitor 
de carne

i aproape 30 
ani, in timp 
crescut în 
cu circa 80 
exporturilor 

de

la șutii 
ce pto- 
acecași 

la sulă, 
a făcut 
produse

Firma olandeză „United 
Fruit Group" a pus pe piața 
produsul TVP-'Fextured Vege
table Protein (proteină vege
tală structurată), in ambalaje 
de 200 g, avînd gustul perfect 
al cărnii. Produsul se compu
ne în cea mai mare parte din 
taină de fasole soia, căreia i 
se înlătură gustul specific, a- 
dăugindu-i-se aromă de carne. 
Apoi, prin presare și uscare, 
se produce o masă de struc
tură fibroasă, asemănătoare 
cărnii. înainte de preparare, 
TVP trebuie muiat in apă clo
cotită, producindu-se astfel bu
cățele de „carne" de mărimea 
celor pentru gulaș. Menționăm 
ca 200 g din acest produs co
respund la circa 800 g de 
ne proaspăta.

TVP are un conținut 
ridicat de proteine decît 
nea, precum și mai puține ca
lorii' (100 cal. la 100 g, în loc 
de 123 cal. la 100 g de carne 
de vită slabă). Bucățile de 
soia nu conțin aproape de loc 
grăsime. Avantajele TVP-ului 
rezidă in prețul său redus 
durabilitatea aproape nemărgi- 

și calitatea igienică.
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Veteranii derulează amintiri Lucrări de înîrumusefare9

JOI S AUGUSTCALVARUL CELOR ZECE
să lucreze 
prin palme 
necontenit.

MIERCURI 7 AUGUST

După ce au construit 
Petrila multe și mindre 
constructorii sini preocupați de e- 
xecutarea amenajărilor exterioare — 
alei, drumuri, zone- verzi, locuri de 
joacă pentru copii, puncte gospodă
rești. Acestea vor avea un cuvint 
greu de spus în estetica localităților.

Numai în acest an, în jurul a 7 
blocuri din microraionul 3 și al mo-

în orașul 
blocuri,

dernului complex comercial, s-au e- 
fectuat asemenea amenajări valorind 
peste 550 000 lei.

Ea lucrările de înfrumusețare au 
venit să dea o mina de ajutor un 
buldozer și un cilindrucompresor.

In fotografia de jos: Buldozerul 
efectuînd nivelarea terenului din 
rasul Petrila.

PROGRAMUL l:

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 6,0(1 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, melo- 

preferată; 9,00 Buletin de știri; 
La microfon, melodia preferată; 
Teatru scurt : „Conu Leonida 

cu reacțiunea". Comedie de I. L. 
Caragiale; 9,55 Muzică; 10,00 Cîn- 
tecul săptămînii: „In a patriei gră
dină" de Nicolae Oancea; 10.10 Dan
suri din operete; 10,30 Cîntă orches
tra de muzică populară din Arad; 
10,45 Recital de vioară Constantin 
Bobescu; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Ora specialistului : Știința conduce
rii întreprinderii; 11,25 Recital Ion 
Budoiu; 11,45 Sfatul medicului: Su
cul de roșii și valoarea lui nutriti
vă; 12,00 Pe faleză — muzică ușoa
ră; 12,'30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,20 Soliști șî 
orchestre de muzică ușoară; 14,00 
De la fluier Ia marile ansambluri 
folclorice; 14,15 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 14,35 Radiopu- 
blicitate; 14,50 Orchestra Casei de 
discuri Electrecord; 15,00 Buletin de 
știri; 15,40 Selecliuni din estrada 
nocturnă; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,20 Melodii populare; 16,30 Cores
pondentă specială; 16,45 Muzică din 
opere; 17,15 Antena tineretului; 17,45 
Cîntece de Ioan Chirescu; 18,00 Bu
letin de știri; 13,02 Tribuna radio;' 
18,15 O interpretă a cîntecului popu
lar oltenesc: Maria Lătăretu; 18,40 
bagini din opere; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de știri; ■ 
20,05 Carnet plastic; 20,20 Muzică 
populară; 20,35 Noutățile discului; 
20,55 Noapte bună, copii; 21,00 Cîn
tă duetul olandez de Salverats; 21,05 
Scriitori la microfon : 
vei; 21,25 Melodii de 
și Eliy Roman; 22,00 
Buletin meteorologic. 
Formația Bee Gees;
poetic; 22,35 Almanah muzical; 23,35 
Muzică ușoară; 24,00 Buletin de știri; 
0nc —5,00 Estrada nocturnă.

cerceta casă cu casă, 
și pe la- noi. Ne-au 

fiecare cap de familie 
se prezinte 

13, la 
aflau 
mei. 
gmp 
fără 
duși

peni de care eram aproape, ci 
la cea din Aninoasa, la haldă, 
la descărcat vagonete. Eu am 
ieșit la pensie nu mult după 
aceea, în anul 1936. Am pri
mit 309 de Iei pensie. O ni
mica toată... Abia îmi ajungea 
pentru pîine și tutun. Noroc 
că ,din cei 10 copii pe care 
i-am avut, șase trăiesc și 
m-au ajutat. Acum familia 
noastră e mare — 18 nepoți 
și 19 strănepoți. Dar eu nu le 
mai cer ajutorul, am 1600 lei 
pensie... Ii mai vizitez din 
cînd în cînd, le mai. dau sfa
turi, mă mai vizitează și ei...

Moș Maxim tăcu. Dintre 
florile care răspândeau un 
miros plăcut se auzea un tâ
rlit de greier. Printre gin- 
durile învălmășite cu amintiri 
de demult, persista imaginea 
vieții zbuciumate, a
lui îndurat d:e cei care 
cerut dreptul legitim Ia 
și Ia o viată demnă, mai 
sacrificindu-și în acest 
totul. Iar unul dintre 
oameni se afla, lingă
Pildă vie de dăruire de 
pentru generația noastră.

10,00 TV pentru specialist 
din industrie.zi in ui- 

ceva. 11 
un neas- 

Palmele 
de fistau 

acesta 
în alti 
horti- 

poarta 
vezi

lăsate de

17,30

18,00

19,00

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50

20,00

20,15 Transfocator.

20,45 Avanpremiera.

21,00

22.35 Vacantă pe portativ.

22,50 Panoramic.

23,10

Viorel STRAI i

Telecinemateca 
gul".

august 1929. O 
scăpărată. Apoi 
întunecă, alune- 
peste vălul ușor
plutea

Club XX — emisiune 
pentru tineret. .

18,30 Curs de limba germană
— reluarea lecției a 4-a.

Telecronica economică.

Închiderea emisiunii de 
dimineață.

deasupra
Lupeni... 
și eu la 
au în- 

i, mijeau

Buletinul meteorologic;.

Soliști <'■' muzică popu
lară.

10,30

DE PE TUȘA

e

P. BREBEN

Șl Kopilovici (Spartae) — față-n

In locui cui ?

mincinos
Vnl-

5. VIOREL

e băut, Popa Dumitru 
(str. Parîngului, bl. A 2,

De-a lungul a două zile plo- 
s-au disputat 9 meciuri tota- 
290 de minute (20 de minute

re-
(33

Tanko,
Redeș,

Fundașii dreapta Taipai (Jiul) 
vuzuti de Mircea PASCU

competiția sportivă sin
ea „Cupa Minerul" a 

de 
tact 

cu

(Cluj), Chiriac,. Carigoiu

Hoțul e si,..

Cu toate cu a trecut de 
pragul a nouă decenii, Maxim 
Ion Pavel nu lasă o 
mă fără 
furnică 
tîmpăr
sale late, bătătorite 
și sapă, au făurit anul 
în grădina sa, ca și 
ani, adevărate minuni 
cole. De cum intri pe 
casei în care locuiește, 
peste tot urmele
mîinile grijulii ale unui bun 
gospodar. Curtea este curată, 
iar dincolo de un brîu de 
flori, întrerupt pe alocuri de 
trandafiri altoit!, se zăresc 
porni tineri și brazde cultiva
te ca legume.

In acest cadru plăcut l-am 
întîlnit, rugîndtt-l să ne depe
ne citeva din amintirile sale 
în legătură cu viața și lupta 
minerilor din 
clipă ochii ii 
privirea î se 
cînd departe, 
de ceata care
cartierului Ștefan din

Da... am participat : 
grevă... Cind soldatii 
ceput să tragă în noi 
zorile. Credeam, la început, că 
se ttage în aer. Apoi strigă
tele și gemetele celor răniți 
ne-au tăcut să ne cutremurăm 
de groază. împreună cu cîțiva 
ortaci ne-am strecurat din 
curtea uzinei pînă lingă un 
morman de fier vechi, urmă
riți de șuierul gloanțelor. De 
acolo ne-am furișat prin canal 
și am fugit acasă. După cl

on grup de jandar-

mi care 
a trecut 
spus că 
este obligat să
după-amiază, la ora 
sediul politiei. Aici se 
deja multi dintre ortacii 
De cum se constituia un 
mai mare de muncitori, 
nici o explicație, eram
între baionete pînă în gară șt 
obligați să ne urcăm în va
goane de marfă. Intr-un ast
fel de vagon am călătorit și. 
eti atunci pînă la Deva. Nici 
aici nu ni s.-a dat vreo ex
plicație. Am fost închiși în ce
lule fără să fim judecați. Abia 
după, trei zile am fost dus în- 
tr-un birou în fata unor civil», 
care m-ati întrebat dacă am 
participat la greva, 
puns că da, cum i 
și alții.. Drept pedeapsă 
tru participare la grevă, 
fost „.aleși" zece tntaeri 
tre cei care se bucurau 
multă, autoritate : 
Varga Ș.<
Gh., Copcea L, Blașcu I., Pc- 
leak Gb., Balog I., Vintre S., 
cărora ni s-a anunțat „sen
tința". Timp de trei luni ui 
s-a interzis să lucrăm, drept 
pedeapsă pentru participare 
la grevă. Cele trei luni au 
fost de cruntă mizerie pentru 
familiile noastre. Dar n.ici după 
trecerea celor trai luni, cal
varul nostru nu s-a terminat. 
In Ioc să fim reprimiți în 
mină, că doar eram mineri ca
lificați, cu o bogată experien
ța, am fost reangajați ca zi- 
uași. Și nu la mina din Lu-

dacă
Am răs- 

au răspuns 
pen

am 
dl ti

de 
Andrei L, 

Bregan. L, Kafka

calvaru- 
și-au 
pîine 
bună, 
scop 

acești 
mine.

Telejurnalul de noapte,

Închiderea emisiunii.

Traian Coșo- 
Radu Șerban 

Radiojurnal.
Sport; 22,20

22,30 MomentSCURTMETRAJE"

„Irt funcție
Cînd 

Lupeni 
83) o face lală de tot; se ceartă cu 
lamilia, sparge bunurile din bloc 
pentru care n-a dat nici un leu.

In luna trecută, Mitică s-a supă
rat pe lift. Cu sticla de rachiu 
tras în geamul1 ascensorului, 
fost anunțați electricienii 
torul I.L.L. despre cele 
Aceștia, „întreprinzători" 
au scos imediat liftul din 
azi e tot oprit. Pe Popa Dumitru nu 
La întrebat nimeni, nici negri ti-s 
ochii ? In schimb, celelalte familii 
din bloc (mai ales cele care locuiesc 
între el'ajelo 5 și 9) își pun zilnic 
fel de fel de întrebări, fac pronosti
curi în legătură cu punerea în func
țiune a liftului. Oare nu se găsește 
nimeni la .sectarul I.L.L. Lupeni care 
să-i pună nițel „în funcție" și pe e- 
lectricienii respectivi precum și pe 
locatarul Popa?

a 
Au 

de la sec- 
întimplate. 
cum sînt, 

funcție. Și

unul din geamurile cinematografului 
Tineretului in sală, a „șterpelit" un 
obiectiv de proiecție și s-a făcut 
nevăzut. După ce a ascuns aparatul 
furat lingă linia ferată, s-a dus de 
s-a culcat: pe bloc. La scurt timp, 
un lucrător do miliție i-a făcut Iui 
Bănățeanu o vizită. La întrebat dacă 
știe ceva despre obiectivul de pro
iecție dispărut. El a negat. Un dulău 
dresat i-a dovedit însă lui Ionică, că 
p.e lingă celelalte „calități", mai 
și... mincinos.

Vă cunoașteți 
viitorul ?

Cu ce a greșii 
; Naidin ?

Culese de ie handbal, 
sub umbrelă

PROGRAMUL ZI :

Bănățeanu loan (17 ani) din 
can (blocul D10, ap. 4) este cunos
cut in oraș. Prin „bravurile" sale 
și-a făcut un renume... prost, in lo
calitate. Furtul, vagabondajul sînt 
principalele lui „ocupații".

In luna iunie, după ultima repre
zentație a unul film, s-a furișat pe

La Uricani a apărut un „oracol" 
care ghicește viitorul: Lina Mun- 
teanu. Aria ei de investigație are 
în prezent un caracter restrîns. 
Speculând prejudecățile și creduli
tatea unor naivi, L. Munteanu le 
ghicește... în palma „absolut" tot 
viitorul... Că se inai găsesc client! 
pentru ea chiar și printre tineri, nu 
are. decît să dea de gindit organiza
ției U.T.C. d'rn localitate. Organului 
de miliție din localitate ar trebui 
însă să i se pară suspecte nu numai 
practicile ei ilicite, ci și că ghici
toarea iși urmărește niște interese 
cit se poate de sigure pentru pro
priul ei viitor.

Ar fi caz,ut să-t ghicească și Linei 
cineva „viitortrf"...

( Cu 13 minute înaintea 
( naiului primei reprize, a 

ciuliți international de dumi-
> nică dintre Jiul și Spartak Su-
> bolița, antrenorul Ozon hotă- 
r răște schimbarea lui Naidin 
f cu Achitn. Publicul e nedume- 
( rit,, nu înțelege de ce. Aportul 
( lut Naidin la joc fusese, în 
y tot cazul, ceva mai substantial
> decît al altor jucători I Cu 

ce-a greșit Naidin ? Făcîn-
( du-i-se câteva observații pen- 
? tru părăsirea postului, extre- 
ț rna stângă a Jiului a ripostat 
( gălăgios.
( Chiar dacă cel care l-a deter- 
y minat să-și mute raza de ac-
> tiune pe. dreapta a fost Pero-
> n.escu comentarea în teren a. 
) criticilor antrenorului este ne- 
/ avenită.

’ In repriza secundă, după 
• înscrierea celui de-al doilea 

gol, de către Georgescu, Ozon 
k decide ințroducerca-n „focul" 
i luptei a lui Pop. Gata echi- 
i pat și... încălzit, Pop intreo- 
; bă:
. — In locul cui?
j — Al lui Georgescu — I s.e. 

răspunde.
i — Bine, dar...

— La
dacă a inscris! Un gol 
cat nu 
teren a 
corespunde integral,
tul, sarcinilor. Așa că

ULTIMA
ABEBA
ȘANSA

mine nu contează t Ce 
mar- 

justifică rămânerea in 
unui, jucător care, nu 

întruto-

De c® n-a jucat
Stan ?

(Urmate din pag. 1)

ani, 
sînt 
bia-

frezi, în majoritate copii sub 15. 
suferă de. subnutriție, că zilnic 
răpuși de foamete 1 000 de copii 
frezi. Alungați din orașe de înainta
rea trupelor federale, 8 milioane de 
bărbați, femei și copii s-au refugiat 
în inima pădurilor. Cei care mai aii 
energia să lupte au depus jurămân
tul solemn de a rezista pînă 
timul, ceilalți, bătrânii,, copiii 
niții, așteaptă cu resemnare 
mortii- Un singur lucru este 
daca focul nu va 
răstimp destul de 
perspectivă imediată 
terminare, iar cei 
norocul să supraviețuiască, 
feri pîn.ă la sfîrșitul vieții de urmă
rile subnutriției Ia care au fost su
puși in aceste luni de război.

S-au
tionate, revoltate care au făcut apel 
la mila'guvernelor si a organizațiilor 
internaționale de a veni în sprijinul 
poporului biafrez. 200 de tone de a- 
F.mente pe zi. ar fi necesare pentru 
a salva cele 14 milioane de biafrezi 
de amenințarea cu foametea.

Pare paradoxal, dar impedimentul 
în ce privește transportarea alimen
telor și a medicamentelor necesare 
nu este legat de modalitatea procu
rării lor ci, așa cum se știe, de 
locul prin care 
transportate pînă 
lea aeriana de la 
în Biafra prezintă 
nu poate asigura un transport masiv 
de alimente, iar în ce privește 
transportul pe o cale rutieră, cele 
două părți nu au ajuns la un acord. 
Singura soluție, după părerea Crucii 
Roșii Internationale, ar fi crearea 
unui coridor terestru care să por-

Ia ul- 
și •••ă- 

clipa 
cert: 

înceta, într-un 
scurt, singura 
se numește ex- 
care vor avea 

vor su-

ridicat voci pasionale, ano-

mij- 
ele 
Ca- 

pînă

ar putea fi 
la destinație. 
Fernando Po 
inconvenientul că

nească din localitatea Oguta și să 
străbată teritoriul nigerian, calea 
maritimă fiind inaccesibilă deoarece 
majoritatea cursurilor de apă sînt 
minate, iar vasele scufundate împie
dică orice acces în porturile, biafre- 
ze. In momentul în care se va sta
bili modalitatea transportului, spre 
Biafra. si Nigeria se vor îndrepta 
respectiv 7 50& și 4 500 tone do ali
mente .și medicamenite furnizate de 
Crucea Roșie Internațională.. Alte de
pozite ale Crucii Roșii sînt pregătite 
ia Enugu, Calabar și Asaba.

Totodată,, directo.ru L executiv at 
Fondului O.N.U. pentru copii 
(UNICEF), Henry Labouisse, a cerut 
Conșiliului de administrație al aces
tui organism să se deschidă imediat 
un credit în valoare de un milion 
dolari pentru ajutorarea copiilor ni
gerieni.

Dar cu aceasta, ecuația nigeriană 
nu este rezolvată. După convorbirile 
preliminare de la Niamey, luptele 
intre trupele federale nigeriene si 
cele biafreze au continuat cu a- 
ceeași intensitate. Deși se află intr-o 
situație militară din ce în ce mai 
precară, trupele biafreze opun o re
zistenta îndârjita. Ele au încercat să 
ocupe orașul Amazi, actualmente sub 
control federal, dar au fost respin
se. La rrndiul lor, 
nigeriene 
Aboada, 
Harcourt, 
supus și
din partea trupelor federale.

Pe fondul acestor neînțelegeri 
flagrante este greu de relatât în ce 
condițiuni se va desfășura întîini- 
rea de la Addis-Abeba, considerată 
a fi ultima șansă în rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictului nigerian.

La mijlocul reprizei a 11-a, 
tinarul nou component al for
mației Jiul,, portarul Stan, a 
solicitat magazionerului sta
dionului cheia vestiarelor. 
Voia să se îmbrace, supărat 
la culmeflj că nu este introdus 
în joc. Ozon auzind de acest 
lucru, cum e și firesc, l-a o- 
prit. După numai două minu
te, cedând probabil... inimii 
(nu obrăzniciilor, pretențiilor 
jucătorului), Ozon i-a cerut 
acestuia să se echipeze și să-l 
schimbe pe Zamfir. Hotărîrea 
antrenorului a rămas însă 
suspendată în aer! Iar Stan 
— de neînduplecat. Ciudată 
optică! Dacă antrenorul Ozon 
va trece, cu vederea „necou- 
lormismul" va greși...

Joacă serios,.ir
Achime !**

a fost 
critice 

în 
fa
de 
Și

tortele federale 
au ocupat orașul biafrez 

situat Ia 40 km de Port 
Sectorul Igrita-Owerre este 
el unei presiuni puternice

Nu numai Achiim 
centrul observațiilor 
ale antrenorului. Fiecăruia 
parte, aproape, Ozon i-a 
cut repetate recomandări 
p.e tușă. Am reținut însă
notat aici replica permanentă 
adresată lui Achiim, pentru că 
aceasta conține intrinsec un... 
impediment extraordinar de 
mare contra afirmării reale, 
puternice a talentatului „Aș- 
chiută". Nesimplificîndu-și jo
cul, căutind cu luminarea re
zolvările personale, complica
te, jticînd numai pentru deli
ciul publicului, Achim nu se 
va hupirae. Și e păcat!

V. TEODORESCU

— Utilă foțmă de depistare a e- 
lementelor tinere, talentate, din în
treprinderi, 
dicală dotată 
scos. în evidentă multi sportivi 
perspectivă, care, pregătiți cu 
și răbdare, ne pot reprezenta 
cinste județele, țara.

— Avind o compot tare bună, 
prezentași;tii județului Hunedoara 
din lotul de 34 lucrează și fac sport 
in Valea Jiului) merita toate feli
citările pentru rezultatele bune în
registrate, pentru tenacitatea și vo
ința. cu care au jucat, spre a cinsti 
cum se cuvine apropiatele sărbători 
— Ziua minerului și Centenarul mi
neritului în Valea Jiului. Mențiuni 
speciale se cuvin atleților și popica-

rilor, eișbigători ai locurilor I 
disciplinele sportive respective.

— Organizarea întrecerilor — 
care și-au adus o prețioasă contri
buție tovarășii Miron Mircea, VLas.e 
Vasile, Măgdescu Glieorghe de la 
C.J.E.F.S. Hunedoara, Balog Iosif, 
de la Consiliul județean Hunedoara 
al U.G.S.R., Slăbii Aurel de la Con
siliul municipal Petroșani al 
U.G.S.R. (activ, omniprezent în tot 
locul), Vlad Ioan, Staicu Băloi de la 
C.M.E.F.S. Petroșani, antrenorii și 
instructorii voluntari ai echipelor : 
Crișan Gheorghe (popice), Ciofîcă 
loan (atletism), Țăranii Constantin 
(handbal), Horincaru Vladimir (vo
lei) — a fost ireproșabilă.

D. GHEONEA

® 
ioase 
Uzi nd 
au fost prelungirile finalei Gorj — 
Maramureș).

© Meciurile au fost conduse de 
arbitrii: Pohl Anton, Crețu Ioan și 
Crîsnic Gheorghe (cîte trei jocuri1 
fiecare)- Cel mai bun arbitraj: fi
nala Gorj — Maramureș (Crîsnic 
Gheorghe).

© Cel mai tineri jucători ai tur
neului au fost: Polover, Zegreanu, 
Bacsi
(Gorj),. Policsek, Herteg (Fîarghita), 
Sictot, Fancsaly, Naghi A. (Hune
doara), Purice, Alexandrescu (Tul- 
ce-a)>. Dohanu, A.lbu Petre (Maramu
reș);

@ Gctlg.eterii echipelor •- Brehatiu 
(Cluj) — 18 goluri, Davit.oiu (Gorj)
— 22, Fancsaly' (Hunedoara.) — 18,
Am.br uș (Harghita). — 15, Mezei
(Maramureș) — 13, Roman (Tulcea)
— 19.

@ Alti evidențiati, p.e lingă gol- 
geteri; Bacoci, Mund (Cluj), Mano.- 
niu, Carigoiu, Ciontea (Gorj), Naghi 
A„ Ion. C. (Hunedoara), 
Szocs (Fiarghila), Schuler, 
Pop-, Pall Iosif (Maramureș), Iones- 
cu- (iTulcea).

@ In cele 9 meciuri, cei trei ar
bitri au acordat 96 lovituri de la 7 
metri, majoritatea fiind transformate.

© Total goluri înscrise : 366.
@ Cel mai bun portar : Manoniu 

(reprezentativa Gorjului).
@ Cel mai frumos meci ; Gorj — 

Maramureș, finala pentru locurile 
1—2.

7,00 Muzică populară; 7,30 Buletin 
de știri; 7,40 Muzică; 7,45 Marșuri 
și potpuriuri pentru fanfara; ^,00 
Cîntă orchestra do muzică populară 
„Semenlcul" a Casei de cultură din 
Reșița; 8,10 Tot înainte; 8,30 Buletin 
de știri; 8,35 Poemul simfonic „Ac- 
teon" de Alfred Alessandrescu; p,00 
Opera într-un act de Mozart: „Zai- 
de“; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Cîn
tă Lidia An.drone.scu, Elena Constan- 
tinescu și Victor Bunea; 10,30 Vreau 
să știu; 10,55 Noi înregistrări : de 
muzică populară; 11,15 Muzică u- 
șoara;, 11,.45 Sonatina pentru clari
net și pian de Li.viu Glodeanu; 12,00 
Buletin de știri; 12,10 Pe meleaguri 
transilvănene cu cintec și joc; 12.30 
Selecțiuni din operetele cbmpozjitd,-..() 
rilor noștri; 13,15 Cîntece și jocuri 
populare; 13,30 Din țările socialiste; 
13,50 Muzică din operele lui Lully; 
14,0.0 Radiojurnal; 14,03 Concert: d.e 
prînz; 15,00 Recunoașteți melodiile?; 
1'5,45 Muzică populară; 16,00 Orches
tra simfonică a Filarmonicii de stat 
dîn Sibiu; 16,15 Jocuri populare; 
16,20 Sfatul medicului; 16,25 Muzică 
ușoară; 17,00 Radiojurnal; 17,15 As
pecte de Ia „Festivalul cînteculul, 
jocului și portului popular" care are 
loc pe litoral; 17,40 
tate; 18,00. 
glie Cucu; 
Kirculescu; 
audiție cu
letin de știri; 19,00 Album folcloric; 
21,45 Prietenii mei scriitori : Nicolae 
Iorga; 22,00 Concertul nr. 4 în re 
minor pentru vioară și orchestră de 
Vieuxtemps; 22,30 Portrete muzica
le;. 23,00 Radiojurnal; 23,07 De Ia 
Euridice Ia Melisande — Tristan și 
Isolda; 0,01 Meridiane melodii; 0,55 
—1,00 Buletin de știri.

Radio-pubiiei-
Muzică corală de Gheor- 
18,15 Melodii do Nicolae 

18,50 Piese
Ruth Brandin;

în primă
13,55 Bu-

împușcarea in minele grizuloase se execută cu 
explozivi antigrizutoși și inițiere electrică.

In lipsa detectoarelor de metan, împușcarea 
poate fi executată numai dacă Ia controlul cu 
lampa de siguranță cu benzină aceasta nu indică 
prezența metanului.

Dacă se constală metan cu lampa de siguran
ță cu benzină, dar concentrațiile determinate cu 
aceasta nu depășesc 2 Ia sută, se admits conti
nuarea lucrului însă FĂRĂ MATERIAIE E.XPLO-
ZIVE.

Dacă concentrația de metan, determinată cu 
lampa de siguranță cu benzină depășește 2 la 
sulă, locul de muncă va fi evacuat, Iuîndu-se 
măsuri corespunzătoare pentru aerisirea locului 
de muncă și reducerea concentrației sub limita 
admisă. CAZUL SE VA RAPORTA IMEDIAT 
SUPERIORILOR !

directo.ru
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ÎNCHEIEREA CELUI DE-AL 9-LEA
FESTIVAL MONDIAL

AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR
SOFIA 

Agerpres, 
Marți s-a încheiat cel de-al 9-lea 
Festival mondial al tineretului și 
studenților de la Sofia. In cursul 
ultimei zile, dimineața și cîteva 
ore după-amiază, au continuat 
întîlnirile dintre diferite delega
ții de tineret participonte la fes
tival, au avut Ioc numeroase 
conferințe de presă ale unor de
legații. O interesantă manifes
tare a avut ca obiect trecerea 
in revistă a rezultatelor acțiu
nilor de solidaritate cu eroicul 
popor vietnamez, desfășurate în 
timpul festivalului.

Un frumos concert festiv a 
găzduit Opera populară din So
fia, pe a cărei scenă s-au pe
rindat ore în șir cei mai valo
roși tineri artiști, laureați ai ac
tualei ediții a festivalului.

6. — Corespondentul 
Gh. leva, transmite :

Acțiuni 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

Marele stadion „V. Levski" din 
capitala bulgară, a găzduit marți 
seara mitingul și festivitățile de 
închidere a celui de-al 9-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților, la care, timp de 
zece zile, tineri din întreaga lu
me au asistat și au luat parte 
la acțiuni politice, la numeroase 
manifestări cultural-artistice și 
la diferite competiții sportive.

La cețemonia de închidere a 
festivalului au fost prezenți Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, Ghior- 
ghi Traikov, președintele Prezi
diului Adunării Populare, mem
bri ai guvernului bulgar, oaspeți, 
conducători ai organizațiilor in
ternaționale ale tineretului și 
studenților, oameni de știință, 
artă și cultură. A fost de față 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Ceremonia a fost deschisă de 
reprezentanți ai tineretului viet
namez, care au interpretat un 
cintec revoluționar. Au evoluat 
apoi, rînd pe rînd, pe scenele

din fața tribunelor oficiale, for
mații artistice ale delegațiilor 
străine participante la festival. 
O formație de tineri din Repu
blica Socialistă România, îmbră- 
cați în pitorești costume națio
nale, a interpretat dansul ,,Că- 

cadrul întrece- 
fost distins cu 
Măiestria dan- 
fost 

aplauze

lușarii", care, în 
rilor artistice, a 
medalia de aur. 
satorilor noștri a 
cu îndelungi 
publicul spectator.

Festivitățile artistice 
încheiate de tineretul țării gaz
dă, care a interpretat dansul na
țional bulgar „răcenița". Tineri 
purtind torțe și stegari, au com
pletat programul artistic, care a 
durat mai bine de o oră și ju
mătate.

In incinta stadionului 
apoi coborîte drapelele Bulga
riei și cel al festivalului, 
căra festivalului, care a 
cursul celor zece zile, < 
stinsă.

Jocurile de artificii au 
întregul stadion, marcind închi
derea celui de-al 9-lea Festival 
mondial al tineretului și studen
ților de la Sofia.

răsplătită 
de către

au fost

au fost

iar fla- 
i ars în 
a fost

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA 6. — Coresponden

tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : In ședința de marți 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare prezidată de 
șeful delegației române, amba
sadorul Nicolae Ecobescu, re
prezentantul britanic, Fred 
Mulley, a prezentat participan- 
ților un document de lucru cu- 
prinzînd unele propuneri cu 
privire la încheierea unei con
venții pentru interzicerea arme
lor micro-biologice. El a pre
cizat că guvernul Marii Brita
nii recomandă tuturor statei >r 
să se declare împotriva utili
zării în orice împrejurare a u- 
nor asemenea arme, folosirea 
lor urrnînd să fie considerată 
contrară dreptului internațio
nal și crimă împotriva umani
tății.

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
de unele aspecte ale explozii
lor nucleare în scopuri pașni
ce, arătînd că acestea sînt prea 
costisitoare din punct de vede
re economic și dăunătoare pen
tru populația civilă. Totodată, 
el și-a manifestat dezacordul 
în legătură cu eficienta unui 
eventual tratat de interzicere 
a armelor nucleare, atîta vre
me cit stocurile de arme ato
mice continuă să crească, și

importante sume sînt afectate 
în continuare înarmărilor nu
cleare. El s-a declarat în fa
voarea interzicerii exploziilor 
nucleare în condiții acceptabi
le pentru majoritatea statelor. 
Delegatul britanic s-a declarat 
de acord cu poziția exprimată 
la 1 august de șeful delegației 
române, care a cerut să se ac
celereze lucrările comitetului 
și consultările dintre delegați, 
astfel îneît să se obțină cît mai 
curînd noi progrese.

După cuvîntarea delegatu
lui britanic, cei doi copreșe
dinți ai comitetului au prezen
tat o declarație comună în ca
re sînt sprijinite propunerile 
șefului delegației române cu 
privire la modalitățile de a se 
realiza noi progrese în activita
tea comitetului. Declarația co
mună a fost adoptată în unani
mitate.

U. R. S. S. — Moscova — Magistrala Kutuzov. De la stingă la dreapta, în planul II — 
bloc de locuințe în Piața Vostanie. Hotelul „Ucraina", noile clădiri administrative și blocuri de 
locuit de pe magistrala Kalinin.

DEZBATERILE DIN CON-1 CONGO (B): Președintele Debat a 
SILIUL DE SECURITATE anunțat lista noului guvern provizoriu

SAIGON 6 (Ager
pres). Unități ale 'Fron
tului Național de Elibe
rare au supus luni sea
ra unui atac cu mortie- 
re sub-sectorul militar 
Binh Chanh, situat la 
numai 15 km de Saigon, 
accentuînd temerile au
torităților în iminența u- 
nei noi ofensive de pro
porții asupra capitalei 
sud-vietnameze. Marți 
dimineața, patrioții au 
lansat un atac împotri
va unei așa-numite „uni
tăți de pacificare saigo- 
neze", în provincia del
tei Dinh Tuong, situată 
la 70 km de Saigon. ,

HANOI 6 (Agerpres). Agen
ția V.N.A. anunță că la Hanoi 
a avut loc o ședință a Consi
liului de Miniștri al R.D. Viet
nam, prezidată de Fam 
Dong, în cadrul căreia 
ascultat raportul lui Le 
Nghi, vicepreședinte al
liului de Miniștri, șeful dele
gației economice guvernamen
tale, cu privire la rezultatele

vizitelor de prietenie efectua
te de această delegație în țări
le socialiste și la 
purtate privind a 
mic și militar
te țări pe anul 1969 
nam.

Consiliul de Miniștri 
statat cu satisfacție, 
în comunicatul dat

Van 
a fost 
Thanh 
Consi-

con- 
arată

a

econo- 
aces-
Viet-

ții, că deleqația economică gu
vernamentală a fost primită 
cu căldură și cu solicitudine 
și și-a îndeplinit bine misiu
nea. De asemenea, se consta
tă că partidele, quvernele si 
popoarele țărilor socialiste vi
zitate au salutat cu căldură si 
au dat o înaltă apreciere suc
ceselor mari repurtate pe toa
te planurile de forțele arma
te și populația din cele două 
zone ale Vietnamului mai ales 
de la începutul anului 1968, 
că partidele, quvernele și po
poarele țărilor frățești sînt 
ferm convinse că poporul viet
namez va repurta victoria to
tală asupra agresorilor ame
ricani și sînt hotărite să acor
de poporului vietnamez un 
sprijin și un ajutor sporit în 
toate domeniile în lupta pe 
care o duce împotriva agre
siunii americane, pentru salva
rea națională, pînă la obține
rea victoriei finale.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate s-a în
trunit luni la New York, pen
tru a examina plîngerea Ior
daniei împotriva Israelului, în 
urma atacului aerian lansat de 
forțele militare israeliene du
minica trecută. La ședința 
Consiliului au participat fără 
drept de vot reprezentanții 
Israelului, Iordaniei, Irakului, 
Republicii Arabe Unite și Al
geriei.

In cadrul dezbaterilor repre
zentantul Iordaniei Muham- 
mad El-Farra, a declarat că 
în urma raidului aerian isra- 
elian asupra regiunilor Erbid 
și Salt au fost ucise 34 de 
persoane, iar alte 82 grav ră
nite. El-Farra a cerut consi
liului să ia măsuri împotriva 
Israelului conform capitolului 
7 al Cartei O.N.U,

La rîndul său, reprezentan
tul Israelului, a arătat că ata
cul a fost îndreptat împotri
va unor puncte ale forțelor te
roriste. El a acuzat, de ase
menea, Iordania de „repetate 
acte de agresiune" împotriva

satelor, civililor și forțelor mi
litare israeliene.

Reprezentantul U.R.S.S., Ia
kov Malik, a cerut consiliu
lui să condamne acțiunile Is
raelului. George Ball, repre
zentantul S.U.A., a subliniat că 
singura cale de ieșire din a- 
cest „cerc vicios" este de a 
continua „acțiunile de găsire 
a unei soluții politice pe ba
za rezoluției din 22 noiembrie 
1967 a Consiliului de Securi
tate".

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). 
Președintele Massamba Debat 
a anunțat luni seara lista nou
lui guvern provizoriu al Re
publicii Congo (Brazzaville). 
Componența quvernului este 
următoarea: Pascal Lissouba, 
fost prim-ministru, deține por
tofoliul Ministerului Planifică
rii ; Nicola Mondjo pe cel al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne ,■ Levi Makani — Ministe
rului Educației Naționale; 
Jacques Bouiti — Ministerului 
Sănătății Publice și Prevederi
lor Sociale, iar Augustin Poig-

net, fost secretar de stat la 
Ministerul Apărării, a devenit 
titularul acestui minister.

Pe de altă parte, Massamba 
Debat a anunțat crearea unui 
Consiliu Național al Revolu
ției, format din 30 de membri. 
„Acesta va fi organismul ca
re va elabora, controla și diri
ja acțiunile statului", a subli
niat președintele. El va avea 
un directorat, care va îndepli
ni rolul de organism executiv 
și mai multe comisii tehnice. 
Componența sa va fi stabilită 
definitiv în următoarele zile.

După prima zi a convenției |
Partidului republican din S.U.A. I

VIETNAMUL DE SUD. — Aspect de la un miting care a avut loc Ia Huong Hoa, cu 
prilejul eliberării regiunii de către patrioți.
':

In capitala Mexicului 
continuă demonstrațiile
CIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — Aproape 25.000 

de studenți au demonstrat pe străzile capitalei mexicane, ce- 
rînd destituirea oficialităților răspunzătoare pentru atitudinea 
brutală a poliției față de participants la manifestațiile stu
dențești de săptămîna trecută și pentru intervenția armatei 
în treburile interne ale Universității din Ciudad de Mexico. 
Demonstranții au cerut demiterea generalului Luis Cueto Ra
mirez, șeful politiei din Ciudad de Mexico și adjunctului său, 
generalul Râul Mendiolea. S-a cerut, de asemenea, dizolvarea 
corpului de „granaderos" considerat drept element de șoc 
al politiei municipale. Majoritatea acestor revendicări au 
fost prezentate săptămîna trecută primarului capitalei, dar 
pînă în prezent nu au primit nici un răspuns. Participanții la 
demonstrație au afirmat că în cazul în care revendicările lor 
nu vor fi satisfăcute nici dedata aceasta, vor declanșa o 
grevă pe scară națională.

Potrivit agențiilor de presă, 
situația din Republica Popularei 
a Yemenului de sud evoluează 
favorabil actualului regim, în 
urma victoriilor obținute de 
forțele armate guvernamentale 
la As-Said, principalul punct 
de rezistență al rebelilor și în 
alte localități din provincia 
Radian, in această provincie, 
unde în anul 1963 Frontul de 
Eliberare Națională a început 
lupta împotriva armatei colo
niale britanice, se duc în con
tinuare însă lupte violente. Gu
vernul a decretat mobilizarea 
generală a forțelor sale ar
mate:

Actualele incidente armate 
din Yemenul de sud consti
tuie o continuare a altora, de 
mai mică importantă, desfășu
rate în ianuarie-martie. apoi 
în „mai de către elementele 
ostile regimului cu ajuto
rul foștilor sultani și emiri fu
giți din țară în timpul luptei, 
pentru dobîndirea independen
ței. Aceștia din urmă, aflați 
în țări vecine R.P.Y.S., ca de 
pildă Arabia Saudită, se bucu
ră de sprijinul larg al reac- 
tiunii și al monopolurilor, ca
re nu văd cu ochi buni evo
luția regimului sud-yemenit.

DATORIA EXTERNA 
A BRAZILIEI

qu- 
R.D. Vietnam și a 

Național de Elibe- 
Vietnamul de sud. 
de Miniștri exprimă

Consiliul de Miniștri dă o 
înaltă apreciere simpatiei pro
funde, sprijinului puternic și 
ajutorului considerabil acordat 
de partidele, quvernele ..și .po
poarele țărilor frățești luptei 
juste a poporului vietnamez și 
sprijinului lor ferm pentru po
ziția justă a partidului, 
vernului 
Frontului 
rare din 
Consiliul
mulțumirile sincere și profun
de ale poporului vietnamez 
adresate partidelor, quvernelor 
și popoarelor din țările socia
liste.

In încheiere, Consiliul de 
Miniștri face apei la întrea- 
qa populație, la armată să fo
losească din plin capacitatea și 
forța lor creatoare în vederea 
intensificării luptei împotriva 
agresiunii americane, pentru 
obținerea unor victorii și mai 
mari.

RIO DE JANEIRO 6 (Ager- 
pres). La Rio de Janeiro s-a 
anunțat că datoria externă a 
Braziliei este de 4,5 miliarde 
dolari. Această sumă, Brazilia 
trebuie să o plătească pînă 
Ia... sfirșitul secolului. In a- 
fară de aceasta, quvernul bra
zilian mai are de plătit sub 
formă de dobînzi încă 1,1 mi
liarde dolari.

Brazilia este țara latino-ame- 
ricană cu datoria externă cea 
mai mare, fiind urmată de Ar
gentina.

MIAMI BEACH 6 (Ager- 
pres). Prima zi a convenției 
Partidului republican, care a 
început luni după-amiază în 
cunoscuta stațiune balneară 
Miami Beach, a fost consa
crată discursurilor unor li
deri republicani, menite să 
rezume spiritul în care se va 
desfășura reuniunea acestui 
partid. Principala idee a tu
turor discursurilor rostite luni 
a constat în sublinierea că 
numai Partidul republican va 
fi în stare să găsească o so
luție corespunzătoare proble
melor interne și externe ma
jore care stau în fata Ame
rica. Soluțiile preconizate au 
fost însă expuse cu mai 
putină claritate. Guvernator.il 
statului Washington, Daniel 
Evans, considerat de observa
tori drept reprezentant al 
„noului val" din Partidul re

publican, a subliniat că gu
vernul democrat s-a angajat 
în Vietnam într-un război pe 
care nici nu-1 poate cîștiga 
și nici nu-1 poate explica 
poporului american. Dar, E- 
vans a afirmat în același 
timp că Statele Unite nu pot 
accepta o înfrîngere. Guver
natorul statului Washington 
s-a referit la necesitatea unei 
„schimbări" pe plan intern, 
schimbare a cărei necesitate 
este subliniată și de tulbu
rările din orașele america
ne. Un alt „liberal" al repu
blicanilor, primarul orașului 
New York, John Lindsay, a 
denunțat „războiul sîngeros 
din Vietnam, „o nebunie 
mortală pe plan extern", ca
re paralizează progresul pe 
plan intern, un război care 
figurează printre greșelile ce
le mai dezastruoase ale is

toriei americane". Acest ton 
a contrastat în mod evident 
cu discursul lui Barry Gold
water, candidat al republica^ 
nilor în alegerile preziden
țiale din 1964, înfrînt din 
cauza poziției sale extremis! 
te, și cu mesajul transmis 
prin radio de la spitalul 
Walter Reed din Washington 
de fostul președinte Dwight 
Eisenhower, care s-a pronunț 
țat împotriva „retragerii pur 
și simplu" a forțelor ameri
cane din Vietnamul de sud;

Nici unul din vorbitori nu 
s-a referit la problema esen] 
țială a convenției — desemi 
narea candidatului republican 
la președinție, care urmează 
să fie abordată abia miercuri 
seara, după adoptarea plat
formei electorale a partidu
lui.

i

Negocierile de pace 
nigeriano-biafreze

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — In sala „Africa Hall“ din 
Addis Abeba au început ieri negocierile de pace nigeriano- 
biafreze. In discursul 
Selassie, a lansat celor 
aborda sarcina pe I care 
tragediei nigeriene".

După aceea, a luat 
Ojukwu. El a respins: în esență cererea de bază 
nului federal, și anume, renunțarea la secesiune.

In cuvîntarea sa, șeful delegației nigeriene, Anthony Ena- 
horo, și-a manifestat speranța că negocierile vor duce la 
o „rezolvare rapidă a războiului civil". El a arătat însă că pro
blema esențială este „aceea a reintegrării în Nigeria, prin 
intermediul tratativelor, a unor părți ale teritoriului său", 
subliniind, de la bun început, că guvernul său nu intențio
nează să renunțe la teritoriile populate de triburile ibo.

inaugural, împăratul Etiopiei, Haile 
două delegații apelul insistent „de a 
o au cu hotărîrea de a pune capăt

cuvîntul liderul biafrez, Odumegwu 
a guver-

ATAC COORDONAT ÎMPO
TRIVA YEMENULUI DE SUD
Ele caută, totodată, să profite 
de greutățile economice prin 
care trece această țară, greu
tăți la care Marea Britanie 
și-a adus o contribuție însem
nată.

Fosta metropolă, Anglia, 
a procedat cu „Federația Ara- 
biei de sud", actualul R.P.Y.S., 
la fel ca și cu alte teritorii pe 
care le controla. In timpul ce
lor aproape 130 de ani de do
minație colonială nu au fost 
create aici nici un fel de ra
muri industriale deși venituri
le, îndeosebi aduse de portul 
maritim Aden, făceau posibilă 
aceasta.

Marea Britanie deși s-a an
gajat la tratativele duse la 
Geneva privind proclamarea 
independenței Federației Ara- 
biei de sud să acorde credite
le necesare dezvoltării ei eco
nomice nu și-a respectat decit 
în mică măsură obligațiile. A- 
ceasta a împiedicat punerea In

aplicare a unor măsuri pre
văzute de guvern pe linia îm
bunătățirii situației economico- 
financiare. Au rămas în faza 
de proiect construirea unor 
fabrici de textile, conserve de 
pește, săpun, țigări, care ar fi 
putut ameliora folosirea brațe-

Comentariu

lor de muncă și reduce infla
ția etc.

Confiscarea , averilor unor 
persoane — sultani, emiri, 
membri ai guvernelor din pe
rioada colonială, ofițeri care 
au colaborat cu colonialiștii, 
ca și scoaterea din armată a 
unor cadre necorespunzătoa
re au fost primite cu satisfac
ție de către populație care aș
teaptă punerea în aplicare și

a proiectului de reformă agra
ră, precum și cel de îmbunătă
țire a învățămîntului. Guvernul 
Yemenului de sud a abolit 
sclavia, a interzis comerțul cu 
sclavi, a renunțat la serviciile 
unor experți militari britanici. 
Această ultimă măsură se pa
re că nu a rămas fără con
secințe.

Observatorii politici sînt de 
părere că Incmai încercarea 
guvernului yemenit de a ac
ționa de sine stătător ar fi 
iritat Londra, că în aceasta 
rezidă de fapt cauza tergiver
sării vărsării în bugetul Ye
menului de sud a creditelor 
promise. Se conturează un a- 
tac coordonat împotriva tine
rei republici. Marea Britanie 
nu a întreprins nimic pentru 
a determina Arabia Saudită 
să înceteze ajutorul dat fos
telor clase dominante exilate 
din Yemenul de sud. Ea a ce
dat și unele teritorii sud-yeme-

S-au încheiat lucrările ce
lui de-al Vlll-Iea Congres al 
Partidului Comunist din Ecuador. 
Participanții la Congres au a- 
doptat o rezoluție privind revi
zuirea programului și statutului 
partidului și au ales noul Co
mitet Central al partidului. Pedro 
Saad a fost reales în funcția de 
secretar general al C.C. al. P.C. 
din Ecuador.

♦ In noaptea de luni spre 
marți a încetat din viață, după 
o boală grea Ernest Burnelle, 
președintele P.C. din Belgia, mi
litant de frunte al mișcării co
muniste belgiene și internațio
nale.

In Parcul Păcii din Hiroși- 
ma a avut loc marți, în prezența 
a 40.000 de oameni, ceremo
nia aniversării a 23 de ani de la 
lansarea bombei atomice ame
ricane. La ora 8,15, adică exact 
în momentul lansării bombei, 
rudele rămase în viață ale 
timelor au făcut să răsune 
potul pe care îl adăpostește 
numentul ridicat în parc,
asupra parcului și-au luat apoi

vic- 
clo- 
mo- 
De-

nite sultanatului Omanului și 
Mascatului, atîta timp cît te
ritoriul amintit continuă să 
fie o colonie britanică. Or, a- 
ceasta dovedește că Anglia 
încearcă să scoată castanele 
din foc cu mina altora.

In sfîrșit, pentru o apreciere 
realistă a situației nu trebuie 
ignorat nici faptul că la Tra
tativele de la Geneva nu au 
participat reprezentanți ai 
F.L.O.S.Y. — organizație luptă
toare pentru scoaterea Repu
blicii Populare a Yemenului 
de sud de sub colonialism, ce
ea ce a dus la menținerea în 
această țară a unor stări de 
lucruri anormale de tipul osti
lităților, fățișe uneori, dintre 
F.N.E. și F.L.O.S.Y., de care, 
desigur beneficiază forțele re- 
acțiunii. Disensiunile dintre 
cele două organizații ar fi pu
tut fi înlăturate dacă 'dezbina
rea nu ar fi încurajată de fos
ta putere colonială. Poporul 
din Yemenul de sud, care a în
fruntat numeroase încercări în 
lupta pentru independență va 
fi în măsură să hotărască asu
pra destinelor sale și să alea
gă calea unei dezvoltări nor
male a tării sale.

I. ȘERBAN

zborul peste 1.000 de porumbei 
albi.

♦ Ministerul Comerțului din 
Pakistan a hotărit să sisteze im
portul de mărfuri din Rhodesia, 
precum și al mărfurilor rhode- 
siene din alte țări.

♦ Huot Sambath, reprezen
tantul Cambodgiei la O.N.U., 
a adresat Consiliului de Secu
ritate o scrisoare în care infor
mează că la 10 iulie un avion 
al forțelor americano-sud-vietna- 
meze a efectuat un raid asupra 
provinciei Smay Rieng, provocînd 
moartea unui civil și rănirea al
tor doi. Reprezentantul cambod
gian a amintit că cu două săp- 
tămîni înainte alți 14 țărani au 
fost uciși în urma unor raiduri 
asemănătoare. El a cerut Con
siliului de Securitate să ia mă
surile necesare pentru a împie
dica săvîrșirea unor atacuri ase
mănătoare.

Unite la cel de-al doilea război 
mondial.

♦ 100 de kilograme de aur, 
in valoare de 500.000 franci el
vețieni, au fost furate de la un 
cetățean francez care cumpăra
se această cantitate prin inter
mediul unui birou elvețian de 
schimb. Furtul a avut loc luni 
după-amiază, in plin centrul o- 
rașului Geneva. Ultimul furt im
portant de aur la Geneva a avut

loc în 1966, cînd au „dispărut" 
250 de kilograme de metal pre
țios.

Tribunalul militar din Salo
nic a condamnat pe căpitanul 
loannis Zervopoulos la 15 ani în
chisoare, iar pe locotenentul 
Chriștos Charalampoulos la 10 
ani închisoare. Ei au fost acu
zați de participare la organiza
ția „Apărarea democratică". Cei 
doi ofițeri greci au fost arestați 
în urmă cu trei luni.

La „Royal Jubilee Hospi
tal" din orașul Victoria (Cana
da), a fost efectuată o operație 
de înlocuire a unei vertebre din 
coloana vertebrală cu o proteză 
de metal. Pacientul, în virstă de 
60 de ani, „se simte foarte bi
ne", a declarat dr. A. C. Pickles, 
directorul spitalului.

Războiul din Vietnam este 
cel mai lung dintre cele duse 
vreodată de Statele Unite. Du
rata acestui război — 6 ani și 
6 luni — o depășește, la 22 iu
nie, cu o zi pe cea a războiu
lui pentru independență, cu doi 
ani și jumătate pe cea a răz
boiului de secesiune și cu 3 ani 
și 9 luni participarea Statelor

FILIPINE. — O nouă mișcare 
seismică, de data aceasta de 
intensitate medie, a provocat 
marți dimineața panică in ca
pitala Filipinelor, scotind in stra
dă aproape întreaga populație 
a orașului. Potrivit ultimelor știri, 
bilanțul victimelor cutremurului 
de vineri se ridică la 216 per
soane.

(Fotografia de sus : Aspect 
din Manila, după cutremur).

MEXIC. — Datorită unui pu
ternic cutremur, la Ciudad de 
Mexico au fost avariate mai 
multe clădiri, iar un imobil de 
mai multe etaje s-a prăbușit fă- 
cînd cîteva victime. In fotografie: 
Imobilul prăbușit datorită cutre
murului la Ciudad de Mexico. 
(Fotografia din stingă).
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