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zile, Centenarnl cărbunelui. Și 
minerului — o sărbătoresc

cu inimile larg deschise.

sa,, privind activitatea 
în semestrul I, sarcinile 
II, precum și măsurile 
luate în vederea înde-

Ceaușescu, pentru o 
prosperă a poporului

Din inițiativa 
U.T.C. de la E.M. 
minică, 4 august, 
nizată o acțiune
a silozului de avarii, 
dc tineri muncitori 
tat peste 100 ore de 
patriotică.

sa
încrederi îndeplinindu-și

Conducătorii
l-au felicitat cu căldură pe tovară
șul Chivu Stoica, adresîndu-i urări 
de sănătate și fericire.
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In drum către frontul de 1 
cru, cînd trec prin dreptul cfle 
unui rol încărcat cu cărbune, 
minerii din brigada lui Ba
biuc llie, zîmbesc cu semni
ficație. Dacă stărui, alli moti
varea acestor zîmbele de sa
tisfacție. Drumul pînă la aba
taj a fost tăiat în inima mun
telui chiar de harnicii mineri 
ai lui Babiuc. Dar zîmbetul mal 
înseamnă și alLceva. Fiecare 
lucrare de pregătire executată 
dd căite această brigadă, a 
toșt terminală înainte de vre
me,* astfel că, zăgazurile, izvoa
relor, de aur , negru au 
desferecate mai repede.

La început, realizările 
găzii se pierdeau între 
lalte obținute pe mină, 
pe măsură ce-a trecut vremea, 
pe măsură ce ortacii s-au cu
noscut mai bine, lucrurile se 
schimbau. Aceasta nu întîmplă- 
tor. Brigăzile de 
ebțineau sute de
plan, brigada lui Purda Gheor- 
glie realiza înaintări de 
100 de metri, sectorul 
minei Vulcan începuse 
formeze personalitatea,
luni la rînd i-a fost știrbită

CENTENARUL

de nerealizarea planului. Și 
strădaniile brigăzii lui Babiuc 
Hie, n-au fost zadarnice. Cu 
fiecare lună ce trecea, tot mai 
mulți metri de galerie prin
deau viață către mai adine. 
Calitatea lucrărilor era unul 
dintre dezideratele majore ale 
brigăzii.

Și-n cinstea Centenarului 
cărbunelui, . brigada condusa 
de Babiuc llie a reușit înain
tări care întrec cu peste 
ml media realizărilor pe 
na. In luna iulie, galeria 
recțională de cap, stratul

blocul I, orizontul 500 
pătruns cu încă 101 metri în 
inima adîncului. Pregătirea a- 
cestui bloc, va fi încheiată 
înainte de termenul prevăzut. 
Această hotărîre este pe de
plin sprijinită de faptul că 
fată de 1,995 mc/poșt planifi
cat, brigada lui Babiuc llie, 
realizează 2,280 mc/post, depă
șind planul în medie cu 14 la 
sută.

Ortacii din această brigadă 
zîmbesc cu semnificație. "'Gale'-" 
ria, frumos armată în cadre 
metalice tip Tl-1-3 le dă acest 
arept. Buncărele încărcate cu 
cărbune scos din abataje îna
inte de ziua stabilită initial 
pentru darea în funcțiune a 
pregătirilor încredințate brigă
zii lor îi susțin. Avangarda 
minerilor din abataje — cei 
de la pregătiri — își face pe 
deplin datoria. Și-n drum spre 
inima adîncului, zîmbetul de 
mulțumire, zîmbetul datoriei 
împlinite, dă noi valențe ftea- 
mătului muncii care crește de 
la o zi la alta, care adună noi 
și noi fapte ale j hărnicie! 
neri-lor.

Mineri vrednici 
dinlr-o brigadă 
vrednică — cea 
condusă de Ciceu 
Martin din secto
rul de investiții al 
minei Uricani.

100 de ani de exploatare industrială a diaman
tului negru.

Un secol de luptă cu negurile, un secol' de 
muncă încordată.

Harnicii mineri ai' Văii Jiului sărbătoresc fes
tiv, peste' două 
ziua lor — Ziua 
minică.

Minerii noștri, 
vor exprima atitudinea lor înaintată față' de tot 
ceea ce preocupă contemporaneitatea noastră so
cialistă, față de partid — călăuzitorul tuturor 
izbînzilor lor.

Duminică, pentru minerii Văii Jiului, „floarea" 
artei amatoare de pe aceste meleaguri, consti
tuită prin liantul entuziasmului și pasiunii In
tr-un tot valoric înzestrat, va prezenta programe 
■artistice.

Sîmbătă după-amiază, la. toate cluburile sindi
catelor, după conferințele închinate sărbătoririi 
Centenarului cărbunelui, formațiile artistice de 
amatori, acest strălucit conglomerat de soliști, 
dansatori, tarafuri și orchestre, vor aduce pe 
scene, cu același respect desăvîrșit față de sine, 
de public și de artă, un omagiu muncii, vieții și 
realizărilor minerilor.

Duminică, în pitorescul cadru montan al ca
banei Lunca Florii, o mare serbare cîmpenească 
Va retine atenția tuturor vizitatorilor. Se vor 
perinda pe estradă, expresivi și dezinvolți, cei 
mai buni artiști amatori din Vale

Iar seara, la Casa de cultură din 
spectacolul de gală, transfigurate 
luminile rampei, întregile potențe 
lor noștri vor dovedi cît do nesfîrșit este cîm- 
pul investigațiilor, cît de inepuizabile sînt sur
sele de inspirație ale artei, atunci cînd există 
pasiune, uitare de sine, confundare cu frumosul!

Am visat
un vis ferice...

Ce nu. visează pamenii în somn! Călătorii cu 
transatlant’cul sau cu elicopterul, cîini cu co
vrigi și femei — heringi, urmăriri în noapte și 
versuri în șoapte...

Eu, conștiincios, m-am visat și-n somn tot la... 
serviciu. Dar ce vis 1 Grozav !

Se făcea că , stăteam lingă .același telefon ne
gru, neascultător. Și formăm 03 — informațiile.

Jurnafi 
citadin

In atenția conducerii Spitalului municipal Pe
troșani stă preocuparea permanentă pentru do
tarea sediilor și a serviciilor cu' diferite aparate 
care'să ducă, la îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de ocrotire a sănătății oamenilor muncii. 
In cadrul . serviciului reanimare, au lost aduse, 
de curînd,- cîteva aparate noi ca : un defibrilator 
M.B. G 509 D.F. 4 cu 18 accesorii, un electrocar-'

. diograf care înregistrează curenții de acțiune ai ' 
inimii efecluîrid electrocardiograma pe hîrtie, un

■ electrocardioscop care se folosește mai mult în 
timpul, efectuării operațiilor urmărind cordul bol- ’ 
navului.

Au mai fost aduse o serie de alte aparate me
dicale ca : .aparat Roentgen, un aparat de. distilat 
apă, aparat ultrascurte, aparat pneumotorax etc.

| 4000 insigne
| jubiliare

Cu prilejul Zilei minerului 
și a Centenarului cărbunelui, 
unui număr de 4 000 munci
tori, ingineri tehnicieni și 
funcționari din cadrul unități
lor Combinatului carbonifer 
Valea Jiului li se va înmîtia 
insigna jubiliară „Centenarul 
exploatării industriale a căr
bunelui in Valea Jiului".

Restaurantul 
Transilvania" 

vă invită

Acțiune 
de muncă 
patriotica

comitetului 
Vulcan, du- 

a fost orga- 
do curățire 

Cel 25 
au pres- 

muncă

I
I

Încercam, ca-ntotdeauna, marea cu degetul ară-v 
tător. Și, minune! Mereu întîrzjatul ton, a sosit 
prompt, implorînd și. blestemînd, tropăind din 
picioare sau bătînd cu pumnul în masă, ca la 
catedră! Venise tonul. In vis, bineînțeles!

Am format imediat cele două numere fatale 
și... altă surpriză! Nu era ocupat. Nu suna a 
doagă. Un glas feminin m-a întîmpinat primitor: 
„Ce doriți, vă rog I-am spus și stupefiat, aș- 
teptînd eventuala întrerupere, mi s-a dat totuși 
informația solicitată. Tot prompt. Nu rîdeți! A 
fost în vis, firește!

Fotmînd apoi numărul instituției pe care o 
căutam, minunea continua. Centrala instituției 
mi-a dat chiar interiorul dorit, nu vreo casă par
ticulară. Am început să vorbesc. Și vorbeam, și 
vorbeam, și vorbeam. Și nu mai intra nimeni 
pe tir, și nu-1 mai auzeam nici pe Dan Spătaru 
cîntînd, și nici de la 
nimeni cu inervantul 
eram în vis.

Dar, la sfîrșit, cînd 
glas de bas-bariton

telefoane nu m-a întrerupt 
„Vorbiți ?". Vă reamintesc,

mi-am terminat treaba, un 
a intervenit decis: „Fiți 

iară grijă, oameni! S-a terminat și la noi cu 
haosul. Vom funcționa de-acum fără greș, fără 
chinuiri și blesteme. Vom.,.".

A fost doar un vis! Și-n vis o promisiune. De 
mi's-ar împlini visele!...

V. T.
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Instalat în noul complex co
mercial din cartierul 8 Martie 
□ 1 orașului Petrila, restauran
tul „Transilvania" dotat cu 
mobilier modern, se va redes
chide în ziua de 10 august. 
Restaurantul are ca unități a- 
nexe un bufet expres, cofetă
rie, 
tate 
lor. 
pot 
restaurant, la prețuri convena
bile, toți acei ce doresc. Res
taurantul execută la comandă 
preparate culinare și de cofe
tărie pentru acasă.

cantină de bloc și o uni- 
de distribuire a sifoane- 

De la bucătăria de bloc 
servi masa acasă sau la

Pentru ridicarea 
calificării 
profesionale

Conducerea cooperativei 
meșteșugărești „Retezatul" din 
Hațeg se preocupă în conti
nuu de ridicarea calificării 
profesionale a cooperatorilor.

In cadrul schimburilor 
experiență organizate de
operativă timp de o lună de 
zile, un maistru pantofar 
la cooperativa „Arta modei" 
din București a îndrumat meș
teșugarii hațegani în atelie
rele de încălțăminte ale co
operativei în executarea unor 
noi modele de pantofi.

Ni cu SBUCHEA

Comitetul Executiv al C.C. 
P.C.R. a oferit, joi la amiază, o ma
să tovărășească în cinstea tovară
șului Chivu Stoica, cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Geaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghc Apostol, Alexandru ' Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Paul . Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, llie Ver- 
deț, membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari 
C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Miniștri, membri 
C.C- al P.C.R., vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae' Ceaușescuia sub
liniat înatla apreciere pe care Co
mitetul. Gentral. al Partidului,‘Con
siliul de Stat, guvernul o-dau, acti
vității depuse de tovarășul Chivu 
Stoica în mișcarea muncitorească, 
în partidul comunist, atît 'în. anii 
ileqalității cît și în anii de după e- . 
liberarea -tării, în anii construcției 
socialismului. Vorbitorul a relevat 
contribuția pe. care tovarășul Chivu 
Stoica a adus-o,- în muncile de răs
pundere încredințate de partid, la 
îndeplinirea sarcinilor ■ care au stat

Exprimîndu-și' convingerea că și 
în viitor tovarășul Chivu Stoica va 
înfăptui cu toate forțele sale sarci
nile de răspundere încredințate de 
partid și stat, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a toastat în sănătatea 
sărbătoritului, urîndu-i multi ani și 
noi succese în activitatea sa.

Răspunzînd, tovarășul Chivu Stoi
ca a mulțumit călduros Comitetului 

. Central al Partidului, Consiliului de 
Stat
Nicolae Ceaușescu, 
aprecieri 
sa, pentru

■ se acordă
■ versări. El 

datoria 
tiri și
și mai multă 
ță sarcinile încredințate de partid, 
dedieîndu-și întreaga activitate cau
zei partidului, întăririi unității sale,

■ înfăptuirii liniei politice a partidu-
■ lui.

In încheiere, sărbătoritul a toas-
■ tat pentru Partidul Comunist Român, 

pentru Comitetul Central al partidu-
- lui și secretarul său general, tova- 
' răștil Nicolae 

viață tot mai
■ român.

în. fața partidului, a poporului,' pen- . 
tru 'înflorirea României socialiste, la 
întărirea partidului, a unității sale, 
la înfăptuirea liniei sale marxist-le- 
nîniste.

și guvernului, . tovarășului 
pentru înaltele 

referitoare la activitatea 
deosebita cinstire ce t 

cu prilejul acestei ani- 
a arătat că consideră de 
să răspundă acestei cins- 

cu
vigoare și consecven-

In centrul dezbaterilor 
de la I. E. C. Paroșeni

La I.E.C. Paroșeni, într-o atmosfe
ră de lucru, a. avut loc adunarea re
prezentanților salariaților, în fața 
căreia,, comitetul de direcție a pre-, 
zentat prima dare de seamă dc la 
constituirea 
desfășurată 
semestrului 
ce trebuie 
plinirii lor.

Din informarea prezentată de to
varășul inginer Alexandru Rebreanu, 
președintele comitetului do direcție, 
a rezultat că între primele obiective 
pe care comitetul de direcție și le-a 
fixat a fost acela de a organiza des
fășurarea procesului de producție în 
așa fel ca realizarea tuturor indica
torilor de plan să fio certă.

Și rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate. La sfîrșitul primului semestru, 
I.E.C. Paroșeni a încheiat un bilanț 
pozitiv în activitatea economică și 
financiară : planul producției globale 
și producției marfă vîndută și înca
sată, a fost îndeplinit în proporție 
de 102,6, și, respectiv 102,46 Ia sută, 
Iar la productivitatea muncii s-a 
realizat un spor, peste prevederile 
planului, do 7,44 la sută. Indicatorii

economici au fost, de asemenea, în
depliniți. La prețul de .cost au fost 
realizate economii peste plan în va
loare de 1 497 000 lei, iar beneficiile 
obținute se cifrează la 1 372 000 lei.

Rezultatele obținute reflectă preo
cuparea conducerii întreprinderii 
pentru- creșterea necontenită a vo
lumului producției, a productivității 
muncii, și a eficienței, economice. I

Participants la discuții, au rele-, 
vat'în cuvîntul lor și unele defi
ciente-,

„Rezultatele obținute ar fi fost șl 
mai bune, a spus în cuvîntul său 
tovarășul Racoveanu Constantin, rn- • 
giner șef adjunct al întreprinderii,■> 
dacă .organizării științifice a' pro-, 
ducției și a muncii I s-ar fi acordat 
mai multă, atenție. Nu facem orga
nizare științifică fiindcă ar fi la mo
dă, ci pentru că' este necesară. In 
acest sens s-a' muncit încă prea pu
țin. Din această-cauză, din 24 mă
suri și 47 studii scadente în semes-- 
trul l au fost realizate doar 15, res-

R. SELEJAN

(Continuate în pag. a 3-a)
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/n ziarul de azi
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ofensive 
împotriva 
impus de 
momentul

Repu- 
singurul

ale africanilor 
regimului care 

către rasiști, a- 
în care sînt din
ale forțelor pa

Peste 20 tone 
fructe de pădure

Centrul de colectare a fruc
telor de pădure din Livezeni. 
a colectat pînă în prezent 
10755 kg de afine, 10273 kg 
zmeură, 216 kg mure și 2 653 
kg ciuperci crude. Acestea au 
și luat drumul fabricilor pen
tru a fi prelucrate și conser-

i I

La 
mai 
si an. 
știri

africane în valea 
După părerea ob- 
lapt neliniștește 

care sperau că, în 
a

Rhodesia. După cum se știe, 
blica 
prieten 
ceasta 
feririle

Sud-Atricană este
credincios al Rhodesiei. A- 

țară desface azbestul, mine- 
de crom și îi furnizează a-

Salisbury, situația devine tot 
critică pentru , guvernul rhode- 
Agențiilc de presă transmit 

despre intensificarea acțiunilor
torțelor patriotice 
fluviului Zambezi, 
servatorilor, acest 
autoritățile rasiste
urma măsurilor de securitate și 
represiunilor dezlănțuite după lupte
le desfășurate în primăvara acestui 
an în aceeași regiune de către for
țele patriotice, se va pune capăt o 
dată pentru totdeauna unor aseme
nea acțiuni <Je împotrivite. Afirmația 
este îndreptățită și de vizita de o ' 
zi și jumătate făcută de Ian Smith 
la Pretoria, de unde a cerut, și i 
«-au oferit din ncu ajutoarele ne
cesare pentru menținerea ordinei în

Comentariu extern
cesteia benzină și mașini. In plus, 
alături1 de unitățile rhodesiene, în 
timpul luptelor din primăvară- au 
participat și militari sud-africani. 
Cei aproape 2 000 de militari trimiși 
de Vorster lui Smith, ca și efectivele 
militare și paramilitare rhodesiene 
de zeci de mii, nu mai pot face față

acțiunilor 
revoltați 
le-a fost 
ceasta în
nou semnalate lupte 
triotice reluate pe o treaptă supe
rioară. Agenția France Presse, refe- 
rindu-se- la aceste acțiuni, sublinia 
că' ,,de ambele părți se înregistrea
ză numeroși morti și răniți".

Asemenea fapte se petrec tocmai 
cînd administrația rasistă trece prin- 
tr-o serioasă criză, manifestată, în
tre altele, prin recenta demitere a 
ministrului de interne rbodesian,. pu
să, dupîi părerea observatorilor afri-

rare se ana in 
construcție în ora
șul Vulcan se e- 
xecută ultimele fi
nisări interioare.

Foto :
N. Moldoveana

Ieri, temperatura maixmă a 
aerului a fost de plus 22 gra
de la Petroșani și de plus 16 
grade la Paring. Minimele au 
fost de plus 12 grade și, 
pectiv, plus 9 grade.,

PENTRU AZI i; .Vreme 
curs de ameliorare, cu cer 
riabil, mai mult senin.

@ Veteranii derulează amintiri : 
Steagul nostru a fluturat pi
nii în clipa din urină
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STEAGUL ROȘU
V1NEKI 9 Abuiui

Veteranii derulează amintiri

Steagul nostru
în clipa

poleiau cu

Punctul terminus
emisiunii de dimf-

18,00 popasuri — emisi-

19,00

20,40
21,00
21,15

meritată : între 3—9 ani

sîngele care 
jos, stropind

apropie 
Împreună 
și Fray, 
lăsă din

minerii prf- 
muți cele ce se petre- 
afară. Știau ce-i așlean-

albe,
ascujișul baione- 

la arme.

școlari. Consultații 
română (clasa a

arlicol publicat cu puțin 
urmă în ziarul „Steagul

văd și astăzi chipurile: 
liotările, dirze, buze 

Li-

specialiști. Ciclul

vom ceda, 
aici chiar 
să murim

'Viloș

18,20
18,30

de aceeași teapă au e- 
la cooperativa „Deservi-

Pe doi dintre minerii veterani ai Lupeniului 
i-am găsit acasă la unul dintre ei, pe strada 
Gri vitei nr. 1. In jurul unei măsuțe rotunde, pen
sionarii Cristea Aron și Nagy Ion derulau aminr 
liri de demult, din anii aceia în care Lupeniul 
a devenit oraș erou. Nc-au primit cu amabili
tate. Aflînd cine sîntem și scopul vizitei noas
tre, cei doi veterani, vorbăreți și joviali, în ciu
da anilor ce le-au nins tîmplele, au continuat 
să depene, mai mult pentru noi, povestea tristă 
dar adevărată a acelor ani. Vorbeau iar, convin
gător, uneori cu mînie, completîndu-se reciproc.

Am notat lapidar frînluri de discuție. De la o 
vreme vorbea despre faptele trăite doar pensio
narul de azi, participantul la luptele pentru drep
tatea minerilor.

a fluturat
din urmă

CRISTEA ARON: „Retră
iesc zilele acelea. Grupuri, 
grupuri, minerii discutau cu 
aprindere starea grea în care 
trăiau și munceau. Pe cerul 
Lupeniului se adunau tot mai 
amenințători norii furtunii mun
citorești. Glasul comuniștilor 
răsuna pretutindeni dirz, hotă
rî!, arătînd minerilor că sin
gura cale de salvare din aceas
tă armată a mizeriei c lupta ho- 
tărită pentru drepturile lor 
Sub îndrumarea partidului se 
pregătea greva. Ea a izbucnit 
11 5 august 1929. Minerii de 
Ia mina Ileana au părăsi! a- 
balajcle, au ocupat uzina e- 
lecltică și au întrerup! curen
tul electric. Lor li s-au alătu
ra! minerii de la minele Ște
fan, Victoria, Carolina, Aure
lia. Întregul Lupeni era in 
grevă.

5 august 1929. Inserarea se 
lăsa lin peste orășel, furișin- 
du-se pe ulicioarele desfun
date, învăluind căsuțele gîr- 
bovile, cu pereții coșcoviți, 
în tencuiala cărora praful de 
cărbune intrase adine. Liniș
tea era tulburată doar de bo
cănitul tălpilor (intuite ale 
bocancilor soldaților care pa
trulau pe străzi, Razele lunii.

nelirești de 
argint parcă 
lelor prinse

Lupeniul era în grevă. O li
niște de mormînl apăsa în
treg orașul. A doua zi, dimi
neața, băutura împărțită de 
majuri la fiecare din ostașii 
detașamentului „de ordine" 
din Regimentul 4 grăniceri, 
curmă șovăiala încolțită în 
sufletul soldaților. Li s-au dat 
puști și gloanfe din belșug.

Scăpate de după coama 
dealului, razele soarelui se 
opriră pentru o clipă în fal
durile roșii ale drapelului 
înăltal deasupra uzinei elec
trice, pentru ca apoi șă se re
verse generoase asupra între
gului orășel, pe străzile 
ruia în 
august 
nie de 
min vi

r.â- 
dimineața aceea de 6 

1020 nu se zărea lipe
am : „nici grupuri de 
obosiți, indreplindu-se

spre abataje, nici neveste cu 
poalele sumese, așleptind cu 
gălețile în mină ca să le vină 
rindul la cișmeaua din coltul 
străzii, nici copii cate să se 
hirjonenscă prin colbul uliței. 

In jurul uzinei electrice, 
inelul de baionete se închise
se Încă din zori. Cu ochii in-

jeclați de alcool, soldații pri
veau pe sub marginile de o- 
lel ale căștilor „vizuina bol
șevicilor". Ofițerii și majurii 
companiilor alergau de colo- 
colo îmbărbătind „flăcăii" mai 
cu un ghiont, mai cu o sudal
mă, mai cu făgăduința unei 
recompense. I.a mitraliere, os
tașii sughițau aiuriți neșliind 
bine ce se înlîmplă. Cuvinte
le comandanților răsungu du
reros de tare : „Să trageți nu
mai în carne vie ! Să se sa
ture de greve 1".

In această vreme, în curtea 
uzinei electrice, 
veau 
ceau 
lă...

Le
priviți 
slrînse, pumni încleștați, 
nișlea era adincă. apăsătoare.

— Tovarăși, strigă deodată 
un flăcău de vreo 20 de ani. 
pe nume Viloș Gavrilă. Asta 
să lie răspunsul pe care-i dăm 
călăilor. Si din pieptul lînăru- 
lui izbucni puternic, înălțător, 
imnul „Internaționala". Melo
dia prinse aripi, trecu din 
gură în gură, ca apoi să se 
reverse aidoma unui torent 
mînios afară, peste lanțurile 
de Irăqăloti. neste mitraliere.

Sus, steagul roșu, flulurînd 
în vini, parcă se alătura cin- 
tecului nostru, cintec pentru 
dreptate, pentru libertate și 
lericire. De noi se 
ptefeclul Roz.vany, 
cu directorii Klein 
Cintecul amuți. Se

nou acea liniște adincă, apă
sătoare. Prefectul Rozvany se 
opri la cîțiva pași de grupul 
nostru. Tremura de mînie, in 
timp ce fața-i buhăită de bău
tură devenise stacojie, iar o- 
chi-i bulbucați aruncau pri
viri încărcate de ură.

— Rebelilor, părăsiți ime
diat uzina electrică 1 încetați 
greva și înloarceți-vă la lu
crul Altfel va fi vai de voii

— Nu ne vom mișca de 
aici! Dați-ne pîine, pentru noi 
și pentru copiii noștri — stri
gă hotăril minerul Vitoș 
vrilă.

Prin gloata zdrențuită a mi
nerilor, pe fețele cărora 
zeria își înfipsese adine pece
tea, trecu un murmur de a- 
probare.

Nu, nu 
pleca de 
fi sortit 
ăsta, continuă 
Am...

Dar nu mai 
mine. Slobozi! 
tele Iras de

Ga-

mi-

Nu vom 
de ne-ar 
pe locul 
Gavrilă.

să ter-apucă
din armă, glon- 
preieclul Roz- 

vany, îl prăvăli, scăldat in
singe. Apoi prinseră să latre, 
furioase, mitralierele, inecin- 
du-se și scuipind plumbi în
roșiți. Cu ochii injectați de 
alcool și holba(i de groază, 
soldatii se 
noastră.

Roșu 
vărsa 
belșug 
rit cu 
steagul
îrt clipa din urmă".

năpustiră asupra

ca
pe
pămtntul usca! acopc- 
pulbere de cărbune, 
nostru a fluturat pină

De cîtăva vreme, pe șoselele Văii Jiului trec zilnic, către depozitul din Vulcan, mașini încăr
cate cu bușteni de brad. Sînt mașinile I. F. Rîmnicu Vîlcea, care valorifică masa lemnoasă din cîteva 
parchete de la Obîrșia Lotrului, al cărei transport este mai economicos pe versantul dinspre Petroșani. 
De la Vulcan, lemnul ia drumul fabricilor din toată tara.

SECVENȚE CULTURALE FILME
S1MBĂTĂ 10 AUGUST

Noiembrie : Un

C 7 N s T 1 R E

ade-

larg
ma-

Cînd poezia muncii este cîntată 
chiar de acei care o transpun din 
viața practică în cea afectivă, din
colo de patetismul actului de crea
ție, această zugrăvire, chiar dacă 
nu satisface cele mai . înalte exigen- 

i țe artistice, poartă amprenta inedi- 
> Iul >i și autenticității.

Expoziția de artă plastică rezer
vată amatorilor ce a fost deschisă 
zilele trecute la Lupeni șl cea de 
fotografii artistice de la Casa de cul
tură din Petroșani conferă prin te
matica abordată și ținuta artistică, 
manifestărilor închinate Centenaru
lui cărbunelui o atmosferă cu 
vărat sărbătorească.

In sfera de activitate cu un 
registru emotiv, chiar și pentru
rii creatori de valori spirituale, de 
la Van Gogh și pînă la Cronin, por
tretul fizic și spiritual al minerului 
a stat în toate timpurile, în atenția 
creatorilor de frumos. De aceea, poa
te, cînd ne găsim în fata unor lu
crări ai căror autori sînt chiar pur
tătorii mesajului muncii pe care o 
cînlă în lucrările lor, acest mesaj 
ni se pare mai pur, mai de la sursă, 
chiar dacă modul de exprimare este 
mai slîngaci, mai puțin real.'zat sub 
aspect tehnic. I.inogravura „Labirint 
subteran", de c'-cmplu, este mai 
mult decîl un tablou decupat din pei
sajul minei. Lucrarea este o expre
sie fidelă a dimensiunilor muncii în 
subteran, pe care Balas Ioan Ie in- 
tîlneșle și le Identifică zilnic. Mi
nerul din tabloul lui Baciu Gheor- 
ghe, intitulat „Cu pichamcrul", poa
te fi luat drept autoportret dacă ți
nem cont de faptul că de două ori 
pe săptămînă autorul însuși schim
bă pichamerul cu dalta de gravat 
sau cu 
noastră" 
zate de 
aduc în 
autentice din dinamismul muncii co
tidiene, dovedind multă sensibilita
te în surprinderea cadrelor acestor 
secvențe.

La fel ca și în' cadrul expoziției 
de artă plastică, tema dominantă a 
expoziției de fotografii este cea a

muncii în localitățile noastre minie
re de pe Vale.

Intîlnirea cu „Ortacii" lui Iosif 
Bocșa invită la meditație prin ine
ditul unghiului sub care realizatorul 
fotografiei a imortalizat un moment 
de intimitate dintre miner și- lampa 
lui, înainte de a intra în șut. „Tra
iectorii energetice" și „Linii" de lan 
Vînătoru compun cu rafinament și 
s'mț artistic noile proporții ale pei
sajului industrial al Văii Jiului. 
„Spre adîncuri" semnată de Sicg'rd 
Fissgus și „Pîinea siderurgiei" de 
losil Tellmann sînt lucrări realizate 
într-o manieră modernă, atestînd ru
tină în mînuirea aparatului fotogra
fic și ochi educați în sesizarea fru
mosului din tabloul muncii.

Numărul mare de lucrări, împre
ună cu numărul la fel de mare al 
autorilor este un omagiu original 
adus de i'.ib torii frumosului cinstirii 
muncii de miner.

Tiberiti KARPATIAN

Emily Brinte
Săptămina trecută s-au îm

plini! 150 de ani de la naște
rea (1818) cunoscutei scriitoa- 
te engleze, sora Charlollei 
Bronle, Emily Bronte. Autoa
re a unui singur roman „La 
răscruce de vânturi", alîl ,de 
citit și cunoscut pc toate me
ridianele lumii, Emily Bronle 
a fost 
nații 
modă 
scris.
exagerate și conține multe e- 
lemertle mistice, romanul „La 
răscruce de vînluri" consti
tuie, prin descrierea tragediei 
personalității înăbușite de me
diul burghez, o vehementă 
condamnate a convenționalis
mului societății timpului.

PETROȘANI — 7 
dolar găurit j Republica: Hiroșima, 
dragostea mea; LONEA — 7 No
iembrie : Fantomas contra Scotland 
Yard ; Minerul: Eroii de la Tele
mark ; VULCAN : Un bărbat și o le- 
meie; LUPENI — Cultural: Ea va 
ride; Muncitoresc: Dragă Brigitte.

posesoarea unei imagi- 
romanlice exaltate, la 

în perioada, în care-a 
Deși zugrăvește pasiuni

v

UN DOLAR GĂURIT
italo-franceză, 

dolar găurit" este, după 
se poate aștepta oricine, 
western.
scurt, subiectul:

războiului
sînt împușcati 

Mac Cory. 
glontele fi- 
monedă de 
o păstra înpenelul. Gravurile ,,Plinea 

și „In fala graficului" reali- 
electricianul Neagu Nicolae 
sala de expoziție secvențe

Imagine din „Un dolar găurit".

Coproducție
„Un 
cum 
un...

Pe
După terminarea 

de secesiune în 1865, printre 
, prizonierii sudiști care sînt 

trimiși acasă, se aflau și doi 
frați, Gary și Phil O'Hara.

Primul se întoarce în Virgi
nia, iar fratele lui se duce în 
Est să Iacă avere. Fiind rui
nat, Gary își lasă soția și 
pleacă în căutarea lui Phil. 
Ajuns într-un oraș, este an
gajat de Mac Cory, mare pro
prietar, exploatator al micilor 
fermieri și șef al unei bande, 
care-i ordonă să prindă

așa-zis bandit periculos. Cînd 
Gary ăe găsește față în fată 
cu acesta din urmă își recu
noaște fratele, dar în același 
timp amîndoi
de oamenii lui 
Gary nu moare, 
ind deviat de o 
un dolar pe care
buzunarul Vestei sale. Hotărît 
să-și răzbune fratele, reușește 
să se angajeze după cîtva timp 
în banda lui Mac Cory, unde 
nimeni nu-1 recunoaște. Des
coperind planurile criminale 
ale bandei și complicitatea șe
rifului, O'Hara îl ucide pe 
Mac Cory în duel spre sa
tisfacția locuitorilor orașului.

.1»
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timp în 
roșu", vorbeam despre relațiile pres
tații de servicii — populație, despre 
strădania lucrătorilor din cadrul co
operativei „Jiul" din Petroșani de a 
satisface în cît mai mare măsură e- 
xigențele mereu sporite ale popu
lației, despre ceea ce ar mai trebui 
făcut pe la unele unităli prestatoare 
de servicii către populație.

Este adevărat că activitatea coope
ratorilor s-a îmbunătățit șl continuă 
linia ascendentă, dar nu putem o- 
mite abuzurile săvîrșite de unii lu- X 
crători ai cooperativelor „Jiul" din 
Petroșani și „Deservirea" din Lupenl 
care au fruslat statul și pe unii 
clienți de sume apreciabile de bani, 
abuzuri care i-au mînat în fata In
stanțelor judecătorești și de acolo 
în spatele gratiilor.

Anghel Manzuc a lucrat la o u- 
nitate de construcții a cooperative! 
„Jiul" din Petroșani pînă acum doi 
ani. Alimentîndu-și pofta nesățioasă 
de cîștig, el a sustras 36 000 lei pe 
care i-a băgat în propriile buzunare. 
Cel puțin cu atit l-a prins ultimul 
conlrol. Casiera colectoare Maria 
Frunză, lot din Petroșani, a simțit 
și ea magnetul banilor și a uitat să

mai depună suma de 10 000 lei, iar 
Gheorghe Bîrlida, lost responsabil 
al atelierului Moto din Petroșani, a 
lost surprins de controlul financiar 
cu un minus de 6 000 lei.

Oamenii aveau metode originale 
de a-și însuși bani nemunciti, de 
la stat sau de la clienli. Fie că mo
dificau chitanțele, fie că nu le dă
deau de loc, întelegînchi-se cu clien- 
|ii din preț, preț cu care-și înfun
dau buzunarele apoi nu mai execu
tau lucrările motivînd lipsa materia
lelor necesare. Acum ei își ispășesc 
pedeapsa 
de zile.

Oameni 
xistat și
rea" din Lupeni. Astfel, Maria Rev- 
nic, responsabila (fostă) secției de 
tricotaje, a 
gestiune de 7 300 lei,
său de funcție, 
rie, n-a putut 
6 500 lei. Și ei 
gîndire asupra

■Legile statului, aspre dar drepte, 
aceleași pentru toii, vin să apere 
proprietatea de stat și pe cea indir 
viduală, pedepsind pe acei care Îs 
încalcă, indiferent sub ce 
din păcate încă mai sînt 
care, prin artificii de tot 
măresc profituri ilicite.

Și mai este ceva. La situația în 
rare au ajuns cei cinci cooperatori 
a contribuit, fără îndoială, slabul 
conlrol financiar efectuat. Un con
trol exigent i-ar fi depistat la timp, 
si, prin măsuri corespunzătoare, le-ar 
fi potolit la vreme aviditatea după 
cîștiguri ilicite. Pentru că de multe 
ori, și în multe cazuri, superficiali
tatea controalelor favorizează fap
tele de cîștig ale unor indivizi, ca- 

s-au înfruptat cu lăcomie din 
sau mici, făcîndu-și 
procedee o profesiune

înregistrat o lipsă In 
iar colegul 

de la secția tîmplă- 
justifica minusul de 
au acum... timp de 

a ceea ce au făcut.

formă. Și, 
persoane 
felul, ur-

SSgtSfeg!

Amenajări și reparații 
ia căminele miniere

22,45
23,00

A

10,00 TV pentru 
„Medicină".

10.30 Închiderea 
neață.
17.30 TV pentru 

la limba 
VIH-a). 
Drumuri și
unc luristică. 
Buletinul circulației rutiere. 
Curs de limba spaniolă (relua
rea lecției a 4-a).
La porțile cunoașterii —- emi
siune pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 
20,00 
20,20

Buletinul meteorologic; 
Actualitatea în agricultură. 
Tineri interpreti români parti
cipant! la Festivalul tineretu
lui și studenților de la Sofia. 
Cărți și autori.
Reflector.
Film artistic: „Romanță pentru 
trompetă".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

3Ș1
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Prin grija serviciului so
cial din cadrul C.C.V.J.. sînt 
în curs, sau au fost terminate 
importante lucrări de amena
jări și reparații la căminele 
miniere.

La căminul din Uricani s-au 
terminat, la începutul acestei 
luni, lucrările de zugrăveli in
terioare, iar cel din Lupeni a 
fost zugrăvit în exterior.

Căminul din Vulcan a fost 
înzestrat cu 120 paturi noi. 
iar cel din Petroșani — apar- 
ținind de E.M. Dîlja — cu 40 
dulapuri de format modern 
(furnir din mahon) și 30 nop
tiere metalice. La cel din Ani- 
noasa s-au executat zugrăveli 
exterioare, căminul fiind în-

zestrat cu 50 paturi avînd so
miere metalice.

lucrări de reparații capilale 
se execută și la căminul mi
nerilor din Petrila, iar la Lo- 
nea căminul funcționează in
tr-un local nou, bine amena
jat.

In prezent se lucrează la a- 
menajarea unor camere — la 
unele cămine pe fiecare etaj 
— înzestrate cu lavoar, mese 
și aragaze, unde locatarii au 
posibilitatea să-și prepare mi
cul dejun, să servească masa. 
De asemenea, continuă și ac
țiunea de punere Ia punct a 
instalațiilor electrice, de în- 
călzires centrală și a grupuri
lor sanitare.

Metru 
supraelastic

!■

are un salariu, iar ser- 
care ni le oferă semenii

pentru care sînt

ie
grămezi mari 
din asemenea 
de credință.

Fiecare om 
viciile pe
noștri se înscriu în cadrul îndatori
rilor lor de muncă 
plătiți.

A-ti însuși bani 
din avutul statului
rul oamenilor, a urmări 
preț profituri fără muncă, 
a încălca legile scrise ale 
legile nescrise ale 
niei. 
a mai 
tor < 
soare.

pe căi necistite, 
sau din buzuna- 

cu orice 
înseamnă 

tării și 
și o ive
au gust 
al aces-

cinstei
. Banii cîșligați astfel
r, iar punctul terminus 
cîștiguri ilicite se numește închi

D, GHEONEA

(Urmare și sfîrșit)

In viata pigmeilor există 
cupații precise : vînătoarea 
sul fructelor din pădure, 
rea este domeniul bărbaților, fiind 
vorba mai ales de vînatul cu plasa. 
Fiecare familie posedă plasa sa, ca
re are de altfel un nume propriu, 
nefiind considerată un obiect ci ca 
o persoană.

Spectacolul vînătorii cu plasa este 
destul de neobișnuit și dovedește o 
„tehnică" foarte elaborată, minuțioa
să. La ea participă toți bărbații din 
tabără. Principiul constă în a așeza 
plasele în cerc, în așa fel îneît mi
cile antilope, vînatul cel mai cău
tat, să nu mai aibă nici o ieșire.

Alte vînători se practică în gru
puri mici sau chiar individual. Cea 
mai ușoară este vînarea porcului de 
rîu : vînătorul se apropie și înfige 
lancea. Pigmeii știu întotdeauna unde 
se află animalele căutate, cîte sînt 
și cum vor reacționa. La toate aces
tea se adaugă o extraordinară dex
teritate de a se apropia tiptil de vî- 
nat. Se poate chiar spune că pig
meii cunosc fiecare animal care tră
iește în sectorul lor. Există „maiștrii 
de vînătoare" care joacă un rol im
portant nu numai în cursul vînătorii 
propriu-zi.se, ci, ca urmare a func
ției lor, chiar și în ierarhia socială 
a pigmeilor.

O pricepere cu totul neobișnuită 
dovedesc pigmeii în vînarea gorilei 
cu lancea, li cunosc toate obiceiu
rile, de pildă, pînă și ora sieste:. 
Totul constă în a reuși să se apro
pie foarte mult de gorilă, fără ca 
aceasta să simtă, pentru a arunca 
apoi lancea. Deși este mai anevoioa- 

vînarea gorilei este mai avanta
joasă : dacă porcul de rîu furnizea- 

90 kg carne, gorila furnizează 
și chiar 200 kg.

două o- 
și strîn- 
yînătoa-

înarmați numai cu lancea, pigmeii 
vînează chiar și elefanți, ceea ce 
înseamnă 4 tone de carne. La această 
vînătoare participă numai un singur 
pigmeu, un „maistru de vînătoare", 
care înfruntă animalul. El se apro
pie foarte mult de victimă și-i înfige 
lancea în abdomen. După un timp, 
datorită hemoragiei, elefantul moare.

O altă ocupație în care pigmeii 
vădesc o adevărată măiestrie este 
strînsul mierii albinelor sălbatice; 
Bărbații care se ocupă cu această 
îndeletnicire trebuie să se cațere pe 
arbori mai înalți de 30 m, uneori 
chiar de 50—60 m. Pentru a se că
țăra pigmeul folosește o liană cu 
care își prinde mijlocul de trunchiul 
gros al copacului, 
pe măsură ce se 
loc în loc cîte o 
porul pe care îl 
umăr.

In afară de strînsul mierii, toate 
celelalte operații de adunat fructele 
pădurii sînt rezervate femeilor. Și 
pădurea le furnizează destule : în a- 
fară de frunze comestibile se găsesc 
numeroase soiuri de ciuperci, dife
rite tubercule și chiar unele liane 
care, tăiate în bucăți de un metru, 
lasă să se scurgă o sevă foarte a- 
preciată de pigmei. Unele fructe 
sînt căutate numai pentru sîmburi, 
unele din rarele produse vegetale 
care conțin proteine. Pigmeii se mai 
hrănesc și cu coleoptere mari, anu
mite omizi, termite pe care le prind . 
în momentul zborului nuptial. Este 
căutata îndeosebi regina termitelor, 
care cu abdomenul 
cm constituie un 
„complet".

Pigmeii consumă
a-1 prinde fac baraje de ramuri pe 
micile ape curgătoare.

Ei se folosesc de ciocane și maiori 
de lemn pentru a zdrobi fructele șl

■:

<0$

Deplasînd liana 
cațără, sapă din 
„treaptă" cu to- 

poartă agătat de

să,

ei lung de <3—10 
aliment aproape

și pește. Pentru

Ză
150

de un instrument special pentru 
cile de cocos. Un fapt deosebit 
remarcabil: toate alimentele sînt 
tite. Hrana este friptă sau fiartă 
tr-o mică oală, frunzele servind 
drept farfurii.

De practica vînatului este legată 
structura socială. Numărul ideal de 
vînători pentru vînarea antilopelor 
este de 15—25, ceea ce impune ca 
numărul familiilor dintr-o tabără să 
nu depășească cifra de 20. Aceleași 
condiții impun monogamia — un vî- 
nător n-ar putea niciodată aduce 
suficient vînat pentru a hrăni două 
femei și copiii lor. Drept consecință 
există dispoziții foarte sț/icte referi
toare la căsătorii, adică la schimbul 
femeilor între tabere. Iată deci cum 
pădurea comandă totul în viața pig
meilor. Ei știu aceasta și de aceea 
în limba lor pădurea este denumită 
„Nzambi", ceea ce înseamnă tată, 
mamă și providență. Pînă și Dum
nezeu este uneori asimilat 
durea.

Pigmeii sînt 
zică. Cînd se 
locul taberei 
mit Ebumba, 
cărui scop este căutarea regiunii noi. 
El durează o zi întreagă, în care 
timp toată populația dansează în ju
rul unui foc mare. La sfîrșitul zilei, 
un „maistru de vînătoare" 
dează 
stanță 
selile 
coliba .
genunchi pînă 
unde se află focul. Flăcările se ri
dică pînă la 3—4 metri. Și în acest 
foc dansatorul „vede" regiunea pli
nă de vînat unde va trebui stabilită 
noua tabără. Și acolo viața începe 
de la capăt.

cu pa

mari iubitori 
pregătesc să 
execută dansul denu- 
dansul divinizării, ai

do mu- 
scllimbe

i

!

In unitatea nr. 23 Textile 
din Vulcan și-a făcut apariția 
un metru supra,elastic. Nu vă 
recomandăm însă' cumpărarea 
unor pînzeturi sau stofe: mă
surate cu acest metru. Inșa- 
lă. Inșală după cum le de 
mare nebăgarea de seamă a 
cumpărătorului și iuțeala de 
mină a responsabilului maga
zinului — Laufer Anton. In 
caz că încercați, totuși, neso
coti,ndu-ne recomandarea; ris- 
ca|i să plătiți ca electricianul 
Pîrva Stan de la Preparația 
Coroești. Acesta, din tirrîidita- 
le, n-a verificat pe lob cei 
3,55 m de stofă cumpărată, 
„măsurată" și plătită. Ducînd 
însă stofa Ia croitoria com
plexului meșteșugăresc al co
operativei din Aninoasa, cro
itorul nu i-a putut executa 
comanda cerută, întrucît stofa 
cumpărată măsura doar 8,10 
m. Supărat, P. S. a mers a 
doua zi la unitatea nr. 23, re- 
clamind că nu i s-a măsurat 
bine stofa. Responsabilul l-a 
demonstrat, la iuțeală, că sto
fa are 3,50 m... Pîrva S. a 
dus stofa altui croitor, Sălăjan 
Alexandru, din Vulcan. A- 
ccsta a constatat că stofa are 
tot 3,10 m. Indignat, de data 
aceasta, P. S. i-a cerut respon
sabilului L. A. să-i măsoare 
stofa din nou. Responsabilul 
a refuzat pretinzînd că „nu 
știu croitorii să măsoare 
bine".

Or fi avînd croitorii, pro
babil, vreun metru neelastic. 
Cert este însă că Laufer An
ton, cînd a auzit că P. S. Ii 
cere să meargă cu stofa s-o 
măsoare la miliție, s-a înmuiat 
subit. I-a restituit Iui P.S. ba
nii și i-a retînut frumușel sto
fa sub tejghea...

!>
i-

de vînătoare" proce- 
la divinizare: el bea o sub- 
halucinogenă, își reface vop- 

de pe corp și, pornind de la 
sa, se apropie, dansînd în, 

în centrul taberei

HENRI DE SAINT BLANQUAT I

Opriți-i 
pe risipitori!

Ii văd locatarii blocului S 
din Vulcan cum risipesc ma
terialele, dar nimeni nu-i o- 
prește. își văd risipitorii de 
treabă nederanjați de nimeni. 
Drept rezultat, circa 40 de 
saci cu smoală, aduși în fața 
blocului pentru 
unor reparații ] 
s-au transformat 
neagră, compactă 
lățește, înmuiată 
soarelui. Cimentul 
pozitat într-o ladă... 
căt. Oricine poate să-și ia de 
acolo cît ciment dorește și 
să-l folosească 
personale. Din 
se 
■de reparații la acest 
dată sau de două 
mult, pe săptămînă vin pe 
colo doi-trei muncitori de 
I.L.L., lucrează cîteva ore 
dispar. Nu-i pasă nimănui 
se risipesc materialele. Opri
ți-i pe risipitori.

executarea 
la acoperiș, 
într-o pastă 
care se tot 

de razele 
a fost de- 

fără 13-

in 
luna 

tot tărăgănează

scopuri 
mai a.c. 
lucrările 
bloc. O 

Ori, cel 
a- 
la 
Și 

că

V. STRĂUȚ

I
1
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STEAGUL ROȘU

Carte poștală către oficiile
P. T. T. R. ale municipiului

COLETELE

pachetul 
n-a avut 
drum, a 
sînt re-

Discuție surprinsă la unul 
din ghișeele oficiului nostru 
P.T.T.R.

■— Să știi că nu ti-1 primesc!
— De ce, tovarășă ?
— Instrucțiunile prevăd că 

trebuie să legi coletul în cru
ce, cu o sfoară dintr-o bucată. 
Și-apoi mai are și crăpături... 
Nu-i voie, tovarășe.

Așa că, după ce a stat la 
rînd și a răsuflat ușurat cre- 
zînd că își va vedea 
expediat, bătrînelul 
decît să facă un alt 
doua zi. Alte colele
fuzate pe motiv că sînt prea 
lungi sau prea late, ori pen
tru că pînza învelitoare a 
fost cusută cu ată verde și 
neagră, altul pentru că, depă
șind valoarea de 1 000 lei, nu 
este învelit în pînză ci în hîr- 
lie. Nemulțumiri, nervi încor
dați, ton ridicat, ba chiar șt 
insulte. Cui îi con'vine să loată 
drumul poștei, să transpire 1a 
coadă și apoi, belea! să fie 
trimis iar acasă ? Sau la ma
gazin după pînză, ac și ață... 
Lucrătoarei de la ghișeu nu-I 
este permis să încalce instruc
țiunile și atunci se recurge' 
la refuz. Numai la Petroșani 
de-a lungul unei luni, fac tale'

întoarsă, aproximativ 100 de 
oameni cu coletele în brațe.

Dar cetățeanul de unde să 
aibă habar de instrucțiuni? Și 
totuși le-ar putea cunoaște... 
La oficiile poștale din alte lo
calități — la cel din Cluj, de 
exemplu — sînt afișate extra
se din „Instrucțiunile pentru 
executarea serviciilor poștale 
interne". Ba sînt însoțite de 
niște schițe sugestive privind 
modul cum se ambalează co
letul cu hîrtie, carton, lemn 
sau tablă, cum se leagă ,,tn 
cruce", felul de cusătură etc. 
La oficiile poștale ale muni
cipiului nostru nu este apli
cabil procedeul ? Doar este 
vorba de copierea și afișarea 
a 30 de articole dintr-o in
strucțiune.

Tovarăși din conducerea o- 
ficiilor poștale ale municipiu
lui nostru, vă adresăm aceas
tă carte poștală încredințați 
fiind că veți urma exemplul 
celor de la Cluj. E în intere
sul dumneavoastră. Ar scădea 
numărul coletelor buclucașe 
și s-ar evita discuțiile inutile 
de la ghișeele de expediere a 
pachetelor. Dar. mai ales, este 
în interesul cetățenilor!

Francisc VETRO

PEISAJ URICĂNEAN

Dinamizarea acțiunii 
de organizare științifică 
a producției și a muncii

(Urmare

27. Or, 
studiilor, 
propuse,

din pag. 1)

fără întocmirea la 
fără aplicarea mă- 
eficiența organiză-

Turneul internațional
de șah de la Polianica

In turneul inter- 
de la Polianica, 

și 
puncte, urmați de
puncte. Rezultate 
Jansa (Cehoslova- 
(Polonia) remiză ;

VARȘOVIA. — 
național de șah 
după 3 runde conduc Adamski 
Doda cu cîte 2 
Simaghin 1,5 (1) 
din runda a!3-a: 
cia) — Adamski
Grombczowski (Polonia) — Smîslov 
(U.R.S.S.) 0—1 ; Forintos (Ungaria) 
— Soos (România) remiză ; Simaghin 
(U.R.S.S.) — Doda (Polonia) 1—0; 
Bilek (Ungaria) — Pîdevski (Bulga
ria) remiză.

A

In incinta minei Lonea

ȘANTIER GOSPODĂRESC
Prin ridicarea noului puț de ex

tracție cu schip și a noului com
plex administrativ, realizat după li
niile arhitecturii moderne, suprafața 
minei Lonea s-a transformat îrutr-o 
zonă industrială modernă, în incin
ta minieră cea mai modernă din 
bazin. Deci, lonenii au cu ce se 
mîndri. Dar, dacă e vorba de mîn- 
drie, există posibilități ca aceasta 
să tie și mai mare. Mai bine zis 
există condiții ca noua incintă să fie 
mai bine gospodărită. Acestei cerin
țe îi răspund amplele lucrări gospo
dărești întreprinse în incinta minei.

In aceste zile, premergătoare săr
bătoririi Centenarului mineritului, 
amenajările gospodărești sînt în toi. 
Se lucrează cu febrilitate: împre
jurimile complexului s-au transfor
mat într-un veritabil șantier gospo
dăresc. Pînă acum s-a terminat zi
dul de sprijin din dteapta drumu
lui de acces care leagă strada prin
cipală de incinta minei, și care se 
va termina în curînd (mai sînt de 
pavat 
minat 
gere). 
pentru

depozitul de utilaje, se construiește 
o nouă clădire pentru piese de 
schimb. Se lucrează, de asemenea, 
la pavarea unui drum spre parapetul 
de fier vechi, la construirea unui 
bazin și a unei fîntîni arteziene în 
fața complexului, la amenajarea u- 
nui trotuar de la puțul cu schip, la 
puțul vechi. In total 
gospodărești sînt în 
schimba înfățișarea 
incintei principale a

Starea de alertă în care 
sesc gospodarii minei confirmă 
lucru pozitiv. Se lucrează intens, se 
vrea ca aceste locuri trecute prin 
schimbări radicale în ultimii ani să 
aibă o 
dăresc 
Dar, o 
E cam
timp cu aceste amenajări, 
amenajărilor gospodărești 
fi putut da mai din timp? 
primăvară. întrebarea 
atît conducerii minei 
cerii administrative a 
portant acum e ca să
lucrările, să se ajungă ca moderna 
incintă a minei să aibă șt din punct

CODRU1
află 
alte 
Ion,
Ion,

se
și

sub influ- 
dedat la o 
Despre re

cîteva zeci de metri, de ter- 
trotuarele și canalul de scur- 
A fost construit, un parapet 
fierul vechi, s-a reamenajat

de vedere gospodăresc o înfățișare 
cît mai elevată. In acest scop, pa
tru echipe lucrează de zor la ame
najările gospodărești, iar două e- 
chipe de zidari la drumul de acces. 
Materiale există, mina a fost apro
vizionată cu ciment, cu belonite 
etc. S-a adus și piatră roșie de la 
Bănită. Totuși; mai este... altceva de 

■făcut. In spatele atelierului meca-
21 obiective 

lucru spre a 
împrejurimilor ■■ nic, în fața incintei, suprafețe mari 
exploatării.

se gă-
un

înfățișare sub raport gospo- 
adecvat acestor schimbări, 
precizare se impune totuși, 

lîrziu... ne aflăm în criză de 
„Startul" 
nu s-ar 

Chiar din 
adresează 
și condu-

se
cît
C.C.V.J. Im- 

se finalizeze

sînt încă do nivelat și de semănat 
cu iarbă. Pericolul e că aceste te
renuri rămîn în continuare sterpe, 
aride. Ar fi de așteptat ca în fața 
complexului să apară mai multe 'co
voare de verdeață și flori, mai mul
tă vegetație. Ar fi binevenită și ini
țiativa uteciștilor în sprijinul lucră
rilor gospodărești, mai ales de la 
șantierul T.C.M.M.

In fine, ceea ce e important: rit
mul lucrărilor gospodărești să fie 
menținut, să se finalizeze, astfel ca 
noua incintă a minei să se armoni
zeze perfect sub raport gospodăresc 
cu liniile moderne ale noilor con
strucții de

Acolo li s-o. fi părut ca 
arnicilor do distracții 
matrapazlîcuri Mucenic 

Neagu Constantin și Blaj 
în noaptea de 1 spre 2

august 1968, cînd, 
ența băuturii, s-au 
faptă banditească, 
este vorba ?

In ziua do 1 august 1968, 
Mucenic fon, ajutor de fochist 
la centrala nr. 6 Aeroport, în 
compania unor „prieteni" se 
pun pe băut po la un cunos
cut, pe la altul. Spre seară 
poposesc în restaurantul „Pa- 
rîngul" din cartierul Llvezeni 
unde pun capac la tot ceea 
ce acumulaseră ziua. Sosind 
ora de închidere Mucenic și-a 
luat cei doi prieteni, Blaj și 
Neagu, și... au început hoină
reala.

Spre bucuria chefliilor, le a- 
pâre în față o umbră : o si
luetă de om. Și cum în noap
te era liniște, ei considerîn- 
du-se probabil pe undeva prin 
pădure, s-au năpustit asupra 
siluetei lovind-o pînă au do- 
borît-o. Apoi Mucenic, fiind 

trei „mușche- 
cu vigoare: 
viața ! 
sa de a se a-

ceas de mînă pe 
luat cu forța. Apoi 
în întuneric 
ciracii săi.

îm-

suprafață I

I. D.

MINISTERUL MINELOR
Stația de cercetări 

pentru securitatea minieră
A N I

anunț a

„șeful" celor 
tari", comandă

— Banii sau 
In neputința

para, Hencz Ion, om în vîrstă, 
imploră milă și îndurare de 
la Mucenic, spunîndu-i că nu 
are nici un ban, să nu-i ia 
viața.

Prin „bunătatea" sa, Muce
nic i-a cruțat viața în schim
bul unui 
care i l-a 
a dispărut 
preună cu

Singur în noapte, bătut, tîl- 
hărit, pensionarul I-Iencz Ion 
s-a prezentat la Serviciul mi
liției municipiului Petroșani 
unde a sesizat fapta cerînd a- 
jutor în identificarea răufăcă
torilor.

Primind sesizarea, căpitanul 
Dicu Ion, care era de servi
ciu, a plecat imediat în ur
mărirea autorilor. După nu
mai cîteva ore, I-Iencz Ion a 
intrat în posesia ceasului, iar 
Mucenic a fost „deranjat" din 
somn de ofițerul do miliție, 
pentru a merge să-și primeas
că „răsplata" activității din 
noaptea 
Posibil că 
Mucenic și prietenii 
vor abține 
venturi nocturne asemănătoa
re...

plină de peripeții, 
i de acum înainte 

săi se 
să mai comită a-

scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi t I. DURECI 
căpitan de miliție

pectiv 
timp a 
surilor 
rii superioare a producției și a mun
cii scade, rezultatele obținute nu 
reflectă pe deplin posibilitățile de 
care dispunem.

Consider, a spus în continuare 
vorbitorul, ca o necesitate de prim 
ordin, aducerea la zi a măsurilor și 
studiilor propuse, mai ales că pen
tru realizarea lor au fost formate 
colective cuprinzînd cadre speciali
zate, cu funcții de răspundere în 
întreprindere. Legat de zonarea ter
mocentralelor, propun ca în comi
tetul de direcție să se discute, pe 
bază' de material minuțios întocmiț, 
avantajele și dezavantajele acestei 
împărțiri, să se formuleze concluzii 
care, apoi, să fie prezentate condu
cerii ministerului. Propun, de ase
menea, înființarea unui serviciu care 
să se ocupe în mod direct de or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii".

In cuvîntul său Bologa Doroftei, 
mecanic la laboratorul chimic, 
propus comitetului de direcție să 
măsuri pentru terminarea stației 
epurare chimică a apei, la care 
lucrează de peste doi ani precum
a canalului de legătură dintre sta
ția de epurare și blocul de 150 MW 
care stă de multă vreme neterminat. 
Pregătirile pentru anotimpul rece 
trebuie sa înceapă de pe acum, ă 
spus în încheiere vorbitorul.

Referindu-se la creșterea eficien
tei economice, tovarășul Șerb Miron, 
contabil șef la I.E.C. Paroșeni a so
licitat sprijinul conducerii ministe
rului pentru dotarea întreprinderii 
cu trei locomotive cu aburi, care ar 
aduce o economie anuală de peste

Carol, maistru la 
a propus comple- 
măsuri cu urmă- 
liniei de cale fe-

pentru
săptămîna
viitoare
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a
ta 
de 
se 
st

200 000 lei, prin efectuarea transpor
tului intern cu mijloace proprii.

Mulți vorbitori au făcut propuneri 
utile privind pregătirile în vederea 

. anotimpului rece. Astfel, Puchi Ale
xandru, mecanic de locomotivă la 
centrala Vulcan a subliniat necesi
tatea completării cupelor care lip
sesc la instalația do descărcat căr
bune, reparării urgente a tractorului 
S-80 și a escavatorului, întreținerii 
corespunzătoare a liniilor C.F.I. din 
incinta centralei. De asemenea, el a 
propus montarea unui culbutor la 
banda de alimentare cu combustibil 
a centralei. Golgoț 
secția combustibil, 
tarea planului de 
toarele : repararea
rată de pe estacada de cărbuni, ast
fel ca anotimpul Tece să nu pună 
probleme transportului normal de 
combustibil, mai ales că în prezent, 
pe această linie nu se circulă; spe
cializarea unor mecanici pentru re
pararea utilajului greu — escava- 
toare, macarale, buldozere etc.

In cuvîntul său tov. ing. Traistă 
Eugen, secretarul comitetului de 
partid, a subliniat necesitatea îm
bunătățirii instruirii personalului de 
la exploatarea instalațiilor, pentru 
eliminarea incidentelor, care în se
mestrul I au fost de 61. I.n același 
timp este necesar să fie îmbunătățit 
instructajul de protectie a muncii.

In încheierea lucrărilor au vorbit 
tovarășii Ing. Ion Pîrvu, din partea 
uniunii sindicale pe ramură și ing. 
Titus Pîinișoară, secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al P.C.R. 
care au dat prețioase îndrumări co
lectivului de lucru al I.E.C. Paro- 
șenl, comitetului de direcție, în ve
derea obținerii în viitor a unor re
zultate și mai bune, pe măsura po
sibilităților.

8,30 Ora exactă. Gimnastica 
de înviorare.
Pentru copii și școlar]: 
La șase pași de o ex
cursie.
Tv. pentru elevi: Con
sultații la matematici. 
Ora satului.
Tv. pentru specialiștii din 
agricultură.
De strajă patriei.
Telejurnalul 
Zig-Zag — 
duminical.
Telejurnalul 
Telesport.
„Chemarea mării" — 
misiune de varietăți. 
Studioul mic: „Rochia" 
Din nou legătura cu 
Constanța.
Telejurnalul de noapte. '

8,40

9,40

10,00
11,30

12,15
13,00
14,00

19,30
19,50
20,15

22,00
22,30

23,00

17.30
18,00
18.30

19,30
20,00

20,15

(Urmare din pag. 1)

către 
tară, 
care

Patrioții nu dispun de 
luptă avansată, dar au 
propriile lor forte, sînt 
dorința fierbinte de a

de prinz. 
telemagazin

de scară.
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E-

film

20,30
20,55

21,30

22,40

17,30

18,00

18,30câni, pe seama neasigurării de 
acesta a ordinei depline în 
Fără îndoială, William Harper, 
deținea portofoliul internelor, și era
socotit omul de încredere al premie
rului rhodesian, a fost victima lup
telor pentru supremație dintre albi, 
demiterea lui fiind făcută la insis
tența aripei dure a Frontului rhode
sian (partidul rasist de guvernămînt). 
Observatorii sînt de părere că nu 
lui i se poate reproșa nerestabilirea 
ordinei în Rhodesia, deziderat greu 
de realizat de către un pumn de 
albi împotriva celor 4,5 milioane de 
africani.

Poporul Zimbabwe — populația de 
culoare din Rhodesia — reprezintă 
95 la sută din locuitorii acestei țări. 
Dar el este lipsit de cele mai ele
mentare drepturi. In industria extrac
tivă și pe plantații negrii sînt aceia 
care asudă, iar albii sînt aceia care 
beneficiază de veniturile realizate. 
Salariul unui muncitor negru repre
zintă a zecea parte din acela al unui 
alb. Pe plantații, negrii sînt plătiți 
cit cîteva lire pe lună. Cele mai fer
tile pămînluri, peste 50 la sută din 
terenurile agricole, aparțin 
(cei 5 la sută albi, 
prezent în Rhodesia), 
de, rezervațiile, sînt 
grilor. Copiii albilor
școli de toate qradele, cei al negri
lor cerșesc alături de părinții lor. 
Ziarul „Times" scrie că numărul ce
lor care nu au de lucru se ridică în 
Rhodesia la cîteva sute de mii. Albii 
locuiesc în case luxoase, iar negrii 
în cocioabe. „Negrii nu au făcut ni
mic. Tot ce există aici am creat noi. 
europenii, 
conducem 
falsă față 
tino unui

Tratamentul brutal, zecile de e- 
xecuții ca și sfidarea de către colo
nialiști^ albi din Rhodesia — lată 
cauza principală care a determinat 
forțele patriotice să treacă la ac
țiuni armate, de lipul celor din Va-

19,00

19,30
20,00

20,26

alte 
o a- 
este 
mo

20.45
22.45

Pentru noi, femeile. 
Actualitatea industrială. 
Curs de limba franceză 
(reluarea lecției a 5-a). 
Dimineața maturității — 
emisiune pentru adoles
cenți.
Telejurnalul de seară. 
Interprețî de muzică 
populară.
Simplă poveste 
de televiziune.
Ce-ați dori să revedeți: 
Tele-universitatea — Is
toria civilizațiilor: Perșii. 
Film artistic: „Corsarii 
din Bois de Boulogne". 
Telejurnalul de noapte.

MARȚI 13 AUGUST
Tv. pentru școlari. Co: 
sultații Ia matematici.
Tv. pentru specialiștii din 
industrie.
Curs de limba engleză 
(reluarea lecției a 5-a). 
Pentru cei mici: „Aven
turi prin telescop". 
Telejurnalul de seară. 
Film serial : Thierry la 
Fronde.
Opinia 
„Estetica 
Seară de 
Telejurnalul de noapie.

m-

dumneavoastră, 
urbană", 
teatru.

MIERCURI 14 AUGUST

albilor 
cît există în 

Terenurile ari- 
destinate ne- 

beneficiază de

de aceea avem dreptul să 
tara". O asemenea optică 
de negrii rhodesieni apar- 
fermîer alb.

1 șef laborator (inginer miner) pentru cercetare 
ural wil» si Hem;
1 șef sector cercetare Mir) Btlll tKiJOtiîiOligia
1 cercetător
tiziolosia muncii
1 cercetător 
verificare utilai
1 cercetător
melan, triat cărtae ii degazare ;
1 cercetător științific principal (inginer silei) 
cercetare nenlru înșiruirea salvatorilor;
1 cercetător științific (inginer iniiier) sector ' 
utilai salvare.

9

7

»

settfli

setîof

Candidații Ia concurs vor depune cererile de înscriere 
sediul S.C.S.M. din Petroșani, str. Dr. Petru Groza nr. 32—34 
lamentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor 
de cercetări din Republica Socialistă România publicat, în extras, in Buletinul oficial al Republicii So
cialiste România, partea a III-a, nr. 4 din 8 ianuarie 1963.

Concursul se va ține la sediul S.C.S.M. în ziua de 16 septembrie 1968 și se va desfășura 
în conformitate cu prevederile regulamentului susmenționat.

Informații suplimentare se pot obține la Stația de cercetări pentru securilalea ni nieră din Pe
troșani, telefon 1837.

pînă Ia dala de 1 septembrie 1968 la 
însoțite de actele prevăzute de regu- 
de cercetători științifici din unitățile

lea Zambezi, 
o tehnică de 
încredere în 
însuflețiți de
învinge. Africanii știu că numai du
pă răsturnarea regimului lui Smith 
vor putea să beneficieze de o viață 
demnă de om, numai atunci va pu
tea fi creată o ordine socială echi
tabilă, fapt subliniat și în programul 
Z.A.P.U. (Uniunea poporului african 
Zimbabwe). Lupta populației de cu
loare din Rhodesia, ca și din 
teritorii africane aliate încă pe 
semenea treaptă de dezvoltare, 
îngreunată de ajutorul pe care
nopolurile, reacțiunea îl acordă re
gimului minoritar al lui Smith. U- 
nele jumătăți de măsuri privind em
bargoul, luate de către țări ca An
glia, S.U.A. etc. nu pot contribui la 
aplicarea hotărîrilor Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la Rhode
sia. Statele Unite au anunțat recent 
că au fost anulate toate licențele de 
export acordate Rliodesiei. Dar sta
tisticile arată că valoarea schimbu
rilor comerciale americano-rhodesie- 
ne a depășit în primele patru luni 
ale anului 1968 suma de 1,3 milioa
ne dolari. George Thomson, minis
trul britanic al Commonwealthului, 
relata în Camera Comunelor, cu pri
lejul dezbaterii problemei punerii 
în aplicare a rezoluției Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind sporirea 
sancțiunilor împotriva guvernului ra
sist de la Salisbury, că acest docu
ment trebuie pus în aplicare cu fer
mitate, cu atît mai mult, cu cît gu
vernul rhodesian nu s-a arătat dis
pus să acorde participarea populației 
de culoare la rezolvarea drepturilor 
politice. Dar, numai cu declarații, 
nu se poate face mare lucru,

Fără îndoială, că problema TÎiode- 
siană va continua să se afle 1n a- 
(enția opiniei publice multă vreme 
și vom asista în continuare la in
tensificarea mișcării de partizani ce 
se desfășoară în această tară. Cert 
este, însă, că acțiunile întreprinse 
de patrioți vădesc necesitatea unor 
schimburi profunde.
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PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25
Moment poetic ; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Unda veselă; 10,00 
Cîntece și prelucrări de George 
Vancu ; 10,10 Piese instrumentale; 
10,30 Emisiune muzicală de la Mos
cova ; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Inșir-te mărgărite (emisiune pentru 
copii); 11,25 Pagini din opera „Ven- 
trilogul" 
Noutăți 
Intîlnire 
terpretul
nai. Sport;
tre de muzică ușoară; 14,00 Recital 
de operă Mihail Știrbei; 14,15 Că
lătorie în istoria civilizației; 14,40 
Din muzica popoarelor; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Recital de violon-

ft a d io
StMBĂTĂ 10 AUGUST

:,7-

PROGRAMUL II

specialiștii

„Ex-terra

economică.

Tv. pentru 
din industrie. 
Pentru copii : 
’68".
Telecronica
Curs de limba germană 
(reluarea lecției a 5-a). 
Pentru tineret.
Telejurnalul de seară. 
Varietăți... de la mare. 
Avanpremieră.
Telecineniateca: „Ceață 
Ia San Francisco”.
Telejurnalul de noapte.

JOI 15 AUGUST

Telecronica economică: 
Pentru elevi: Consulta
ții la fizică.
Tv. pentru specialiști. Ci
clul „Medicină”.
Studioul pionierilor: La 
mare.
Telejurnalul de seară. 
Film serial: „Vikingii". 
Cel de-al V-lea festival 
al cîntecului, jocului 
portului popular pe 
toral.
Invitație pentru ora 
Teleglob.
Ecran literar.
Vacanță pe portativ. 
Telejurnalul de noapte.

VINERI 16 AUGUST
10,00

17,30

18,00

și 
li-

21.

de Marcel Landovski ; 12,00 
de muzică ușoară; 12,30 
cu melodia populară și in- 
preferat; 13,00 Radiojur-

13,20 Soliști și orches-

MICA
publicitate

Execut la comandă 
metalice, vulcanizări 
reparații de cizmărie, 
reanu Ion, Petroșani 
Bălcescu nr. 20.

locuri 
și orice 

Măgu- 
str. N.

ccl Pierre Fournier; 15,15 Muzică 
populară ; 15,30 Automobil Club i.
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 Re
cital Gilbert Becaud ; 16,30 Cores
pondență specială; 16,45 Suita sim
fonică în trei părți de Dinu Lipatli; 
17,15 Memoria pămîntului românesc; 
17,35 Piese alese din fonoteca noas
tră de folclor ; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Știință, tehnică, fantezie; 18,20 
Muzică ușoară de Vasile Veselovs- 
ki; 18,35 Concert din opere In in
terpretarea cîntăreților noștri; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastiă; 20 00 
Buletin de știri; 20,02 Crohica lite
rară de Aurel Martin ; 20,12 No! în
registrări de muzică populară ; 20,30 
Cîntă Gigi Marga și Frank Sinatra; 
20,55 Noapte bună, copii; 21,00 Sea
ră de romanțe; 21,25 Pentru tineri, 
muzică ușoară de pretutindeni; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Cîntă Jerzy l’o- 
lomski; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Concertul nr. 1 în Do majoir pentru 
pian și orchestră de Ludwig 
Beethoven ; 23,13 Dans; 23,40 
zică populară; 24,00 Buletin de 
0,05—6,00 Esliada nocturnă.

van
Mu- 

știri;

7,00 Muzică populară ; 7,30 Bule
tin de știri; 7,40 Muzică; 7,45 In 
sunet de fanfară ; 8,00 Melodii popu
lare la acordeon ; 8,10 Tot înainte;
8.30 Buletin de știri; 8,35 Dansuri 
simfonice de compozitori români; 
9,00 Selecțiuni din opera „Romeo și 
Julieta" de Zandonari; 9,30 0 nouă 
înregistrare a orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii române; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Melodii as
cultate mereu cu plăcere; 10,30 E- 
misiune muzicală pentru școlari; 
10,55 Concert de estradă; 11,30 
Doino și jocuri populare; 12,00 Bu
letin de știri; 12,10 Concert în re 
minor pentru două viori și orches
tră de Johann Sebastian Bach ; 12,33 
Selecțiuni din operete ; 13,00 DE LA 
1 LA 5 $ Emisiune de divertis
ment 
17,00 
Doru 
cu ;
Sonata nr. 1 opus 24 în fa diez mi
nor pentru pian de George Enescu ;
18.30 Itinerar turistic românesc;
18,50 Uvertura de estradă; 18,55
Buletin de știri ; 19,00 Concert de 
muzică populară; 19,30 Odă limbii 
române; 20,00 Melodii de pretutin
deni ; 20,30 Muzică populară; 21,00 
Buletin de știri; 21,05 Manuscris 
radiofonic; 21,20 Concert simfon!c;
22.30 Cavalcada ritmurilor; 23,00
Radiojurnal; 23,07 Melodii magazin; 
24,00 Muzică de dans; 0,55 — 1,00 
Buletin de știri.

de
muzical <§) 14,00 Radiojurnal; 
Radiojurnal; 17,15 Melodii de 
Demetriad și Gelu Solomones- 

17,40 Radio-publicitate; 18 00

18,20

18,30

19,00

19,30
20,00

20,20
20,40
21,00
21,15

22,50

circulației ru-

limba spaniolă 
lecției a 5-a).

Tv. pentru specialiști. Ci
clul „Medicină".
Pentru școlari: Ex-terra 
'68.
Drumuri și popasuri — 
Valea Pulnei.
Buletinul 
liere.
Curs de 
(reluarea
Tv. pentru elevi — con
sultații Ia limba română. 
Telejurnalul de seară.
Actualitatea în agricul
tură.
Studioul mUzicâl.
Varietăți... de la mare. 
Reflector.
Film artistic: Hiperbo
loidul inginerului Garin. 
Telejurnalul de noapte

SÎMBĂTĂ 17 AUGUST
16.30
17.30
18,00
19,00

21,15
22,05
23,00

Pentru școlari.
Ex-terra '68.
Natație.
Pentru școlari: Noile a- 
venturi ale echipajului 
Val Virtej : Talha hiî 
Malgenius (îl).
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Vom reveni... peste 6 
luni.
Film serial : „Campionii". 
Parada vedetelor.
Telejurnalul de noapie.
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VIETNAMUL
DE SUD

PARIS 8 (Agerpres). — Aso
ciația budiștilor vietnamezi a- 
fiati în străinătate a acuzat 
miercuri guvernul sud-vietna- 
mez că procedează la aresta
rea în masă a muncitorilor, 
studenților, budiștilor și cato
licilor care se pronunță pen
tru încetarea războiului. Aso
ciația, care numără mai multe 
mii de membri aflați în 8 tari, 
relevă că în ultima vreme zeci 
de mii de cetățeni au fost a- 
restați și citează cazurile a nu
meroși studenți din Saigon, 
Dallas și Hue, care au lost re
ținuți de politie.

U. R. S. S. — Moscova. Circulație pe trei nivele în piața de lingă Gara
: (Foto

: SPflWIA:

! Raiduri ale
| poliției împo- | 
i Iriva bascilor I
; MADRID 8 (Agerpres). — : 
; Politia spaniolă, într-o ma- :
■ sivă acțiune îndreptată îm- ;
■ potriva grupurilor separatis- ;
i te ale bascilor, a arestat i 
i miercuri în provincia Gui- ; 
: puzcoa, peste 50 de persoa- ; 
i ne, între care și numeroși ; 
i preoți; operația, după cum :
• se știe, urmează decretului i 
i generalului Franco prin care :
• acesta instituia „starea de :
i alertă" în provincia amin- i 
; tită. 1-lotărîrea generalului ; 
: Franco a fost luată după a- i 
i sasinarea de către un tînăr ț 
i basc a șefului politiei secre- i 
; te spaniole. :
: Puterile speciale acordate •
: de decretul privind starea de j
■ alarmă au permis politiei, :
: după cum relatează agenția i 
i Reuter, să retină pe o peri- • 
; oadă nedeterminată, nume- i 
■: roși „suspecti", nu numai în : 
i provincia bască, dar și în : 
i alte părți ale Spaniei. De a- : 
i semenea, politia a obținut i 
; dreptul de a pătrunde fără : 
i un ordin special în casele : 
; suspecților, fapt care lasă : 
i să se întrevadă că numărul : 
i celor deținuți va crește în i 
i următoarele zile. Măsuri im- : 
: portante au fost luate și la : 
i frontiera cu Franța pentru a. ; 
i împiedica fuga peste graniță : 
; a membrilor grupului E.T.A. : 
î acuzați de activități separa- ; 
; tiste. •

In biroul meu a sunat te
lefonul. Jo I..., soldat frun
taș în rezervă in armata a- 
mericană, mi-a comunicat 
foarte bucuros că tocmai so
sise la New York, ca de
legat din partea orășelului 
în care ne-am născut, la un 
congres al adeptilor storuri
lor venejiene, după care, 
m-a invitat la restaurant.

...Cind și-a terminat de 
băut cocteilul „Bloody Ma
ry", discutam deja problema 
nr. 1.

— Războiul acesta, se la
menta Jo, nu este de loc ca 
acela în care am luptat eu. 
Și-mi amintesc ca și cum ar 
fi fost ieri.

Războiul pe care Jo I..., 
soldat fruntaș, și-l amintea 
„ca și cum ar fi fost ieri", 
era cel de-al doilea război 
mondial în care el a luptat 
ca soldat, de la 6 mai 1945, 
în ajunul capitulării necon
diționate a Germaniei, pînă 
în 1947 cînd a fost demobi
lizat cu gradul de soldat 
fruntaș.

— După părerea' mea nu 
luptă ca niște gentlemeni, a 
continuat Jo. Uite, să pre
supunem că trupele noastre 
sînt aici. îngropat de viu 
la Khe Sang așteaptă inami
cul. Dar unde anume ? De
sigur că ai auzit despre a- 
cești vietcongi șireji care

H Zeci de mii de cetățeni 
au fost arestați 
In mai multe regiuni 
continuă luptele

CURIER . CURIER « CURIER
SAIGON 8 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, au con

tinuat luptele dintre detașamentele forțelor patriotice 
pele americano-saigoneze în mai multe regiuni din 
mul de sud. In cursul zilei de miercuri, în regiunile 
trionale din apropierea zonei demilitarizate, anunță ai 
de presă, au avut loc lupte violente între forțele F.N.E. 
tați ale primei divizii de trupe aeropurtate a S.U.A. 
s-au desfășurat în apropierea localității Quang Tri. 
France Presse menționează că în această regiune 
semnalate în ultimul timp concentrări ale forțelor 
în jurul pozițiilor întărite americano-saigoneze.

Joi dimineața, patrioții au efectuat mai multe 
mente asupra pozițiilor întărite american 
fluviului Mekong, provocind inamicului

BIAFRA: PERICOLUL
FOAMETEI SPOREȘTE

NEW YORK 8 (Agerpres). 
Intr-o telegramă transmisă 

din Lagos, agenția France 
Presse informează că preșe
dintele Comisiei pentru dez
voltarea Biafrei, S. E. Imo- 
ke, a declarat la postul de 
radio Biafra, că „pericolul 
foametei sporește". Cu toa
te că guvernul biafrez a 
cheltuit peste 1,5 milioane 
lire sterline pentru a ali
menta pe refugiați, el nu le 
poate oferi în prezent decît 
o singură masă pe zi.

★
LAGOS 8 (Agerpres). — 
Intensificarea luptelon 

dintre forțele federale ni- 
qeriene și trupele biafreze 
împiedică desfășurarea ope
rațiunilor de ajutorare a ce
lor peste 250.000 de refii- 
giați din sectorul Ikot Ekpe- 
ne, una dintre regiunile 
greu lovite de îndelungatul 
conflict militar, — a decla
rat un reprezentant al Cru
cii Roșii Internationale. El 
a menționat că echipele 
Crucii Roșii au fost nevoite 
să părăsească, din cauza os
tilităților, orașul Awqu, si
tuat la sud de fosta capi
tală biafreză, Enuqu, și lo
calitatea Asaba de pe țăr
mul vestic al fluviului Ni
ger, care a fost cucerită de 
federali cu zece luni în 
urmă.

★
LAGOS 8 (Agerpres). — 
In timp ce la Addis Abe

STRATEGUL IMBECIL
se strecoară într-o acțiune 
de învăluire, distrug locali
tăți și sate, aruncă bombe 
in ambasada noastră de la 
Saigon. Nu, categoric ăsta 
nu e un război ca celălalt...

Jo și-a comandat un biftec 
in singe și o sticlă de suc 
de roșii.

— Povestește Jo cum a 
fost atunci, l-am rugat eu.

— Ei, știi și singur, doar 
ai învățat istoria ...Linia Ma
ginot și altele. Și ce am mai 
luptat I Dar debarcarea în 
Europa ? Am luptat, cum 
s-ar spune, fată în fată. Așa 
era pe cîmpul de bătălie din 
vremea mea...

Jo a trecut cu vederea că 
a ajuns în Europa ca soldat 
al trupelor de ocupație. Am 
primit atunci de la el, de pe 
„cîmpul de bătălie", două 
vederi : una de la „Folie 
Bergere" și alta de la un 
cabaret berlinez.

— Știi cu ce se poate compa
ra inamicul atunci cînd nu se 
arată ? — a întrebat Jo. Este 
la fel ca și cum Joe Louis 
l-ar provoca Ia luptă pe Max 
Schmelling și l-ar aștepta pe 
ringul de la Madison-Sguare 
garden în timp ce Max ar 

și tru- 
Vietna- 
septen- 
gentiile 

. și uni- 

ba se desfășoară tratativele 
de pace nigeriano-biafreze, 
luptele de pe toate . frontu
rile războiului din Nigeria 
s-au intensificat. După cum 
anunță agenția France Pres
se, citind postul de radio 
Biafra, forțele biafreze au 
reușit să respingă atacurile 
lansate miercuri de către 
foitele federale menținîn- 
du-și pozițiile.

Patrioții din Mozambic 
îsi intensifică acțiunile 

1 »

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). — Patrioții din Mozam- 
bic și-au extins atacurile asupra trupelor colonialiste portu
gheze pe un front de 900 mile, de Ia Capul Delgado din nor
dul țării, pînă în regiunea sudică Tete — a declarat preșe
dintele Frontului de Eliberare din Mozambic, Eduardo Mond- 
lane, cu ocazia unei conferințe de presă ținute Ia Dar Es Sa
laam. „In momentul de față — a relevat președintele 
F R.E.L.I.M.O. — noi am depășit stadiul operațiunilor de gue
rilă și lansăm atacuri directe asupra fortificațiilor portughe
ze". Ca urmare a intensificării acțiunilor Frontului de Elibe
rare din Mozambic — a arătat Mondlane — trupele portu
gheze se află într-o situație lot mai dificilă, iar numeroase 
baze ale colonialiștilor au fost izolate. „Se poate spune că în 
prezent, numai aviația portugheză ia parte activă la lupte" 
— a menționat el.

Eduardo Mondlane a subliniat, totodată, că patrioții in
tenționează să-și extindă raza de acțiune dincolo de fluviul 
Zambezi, chiar dacă guvernul portughez va trimite noi tru
pe în Mozambic. El a arătat că trupele colonialiste portugheze 
primesc sprijin din partea guvernului rasist al Republicii 
Sud-Africane și diD partea N.A.T.O.

sta la Tempelhot, în Germa
nia. Ce fel de meci mai e 
și ăsta, spune și tu ?

■ — Ce întorsătură crezi că 
va lua pentru noi acest răz
boi, Jo I

— Cum ce întorsătură, noi 
trebuie să învingem. Gindeș- 
te-te numai că avem cele

FOILETON
mai mari rezerve de arma
ment, avem rachete nuclea
re. Ce întorsătură să poată 
lua ?

— Ești pentru folosirea ar
melor nucleare, Jo ?

— Cum să nu ? In epoca 
noastră, in secolul unei ase
menea dezvoltări a științei, 
este pur și simplu de necon
ceput să nu . folosești arma 
nucleară din moment ce o ai 
la îndemînă.

— Adevărat ? Și mie . care 
mi se părea de neconceput 
să o folosești I

— Te rogi nu-[i mai bale 
joc de mine I Nu acuz de loc

Congresul internațional de entomologie;

Deosebit interes pentru 
cercetările oamenilor 
de știință români

MOSCOVA 8 (Agerpres). Co
respondență de la S. Podină:

In sălile Universității „Lomo
nosov" din Moscova, își des
fășoară lucrările cel de-al 13- 
lea Congres international de 
entomologie, la care participă 
peste 3.000 de specialiști din 
76 de țări.

Din tara noastră participă un 
grup de 28 de entomologi de 
la Institutul de biologie „Tra
ian Săvulescu" al Academiei, 
de la Muzeul de istorie natura
lă „Grigore Antipa" și de Ja 
diferite facultăți de specialitate 
din București și din alte cen
tre universitare. Peste jumăta
te din aceștia prezintă comu
nicări. Astfel, doctor prol. Con
stantin Manolache, membru co
respondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, care 
a condus și unele secții ale 
congresului, a prezentat lucra
rea „Cercetări asupra biolo
giei, ecologiei și lupta împo
triva cărăbușului de mai în 
pepiniere șl plantațiile de ar

LUCRĂRILE CONSILIU
LUI DE SECURITATE

NEW YORK 8 (Agerpres). 
Miercuri au fost reluate dez
baterile Consiliului de Securi
tate în problema plînqerii Ior
daniei împotriva Israelului, ca 
urmare a atacului lansat de 
forțele aeriene israeliene, împo
triva teritoriului iordanian. 
Reprezentantul Iordaniei, care 
a luat primul cuvîntul, s-a re
ferit la misiunea reprezentan
tului special al secretarului 
general al O.N.U., Gunnar 
Jarrinq, subliniind că sinqurui 
mijloc de a face să progrese
ze misiunea acestuia este ca

Richard Nixon desemnat 
candidat republican 
ia președinția S.U.A.

MIAMI 8 (Agerpres). Con
venția națională1 a Partidului 
republican, întrunită la Miami 
Beach, a hotărît miercuri 
noaptea să desemneze pe Ri
chard Nixon drept candidai 
al partidului la alegerile pre
zidențiale din S.U.A. de la 
5 noiembrie. Nixon a obținut 

pe acei tineri care se sus
trag de la chemarea sub 
arme, distrugîndu-și ordinele 
de chemare.

— Nu consideri că aceasta 
este o lipsă de patriotism ?

— Răspunde-mi mai bine 
la o singură Întrebare. Da
că fiul tău ar trebui să-și 
extragă un dinte, l-ai trimi
te la un stomatolog care nu 
folosește anestezia ? L-ai 
trimite să sufere toate aces
te chinuri? Nu. Te-ai strădui 
să-l scutești de aceste du
reri, să-I acoperi cu o mare 
umbrelă, cum se spune la 
noi în armată. Iată de ce 
este de neconceput să nu fo
losim arma nucleară, cînd 
băieții noștri sînt prinși în 
ambuscade și secerați de ina
micul care se furișează prin 
spate.

— Intr-adevăr, partizanii 
sini niște oameni foarte is
teți, am confirmat eu.

— Da, dar luptă ca niște 
gentlemeni. Războiul este un 
fel de ocupație onorabilă. 
Generalii noștri au elaborat 
o strategie. Să spunem că 
noi am calculat că inami
cul se va grupa în. apropie
rea zonei demilitarizate. Dar 

buști". Lucrarea a fost primită 
cu un interes deosebit, fiind a- 
preciată importanta ei econo
mică. Viu comentată a fost și 
comunicarea prezentată de doc
tor Matilda Lăcătușii despre 
un parazit al gărgăriței mază- 
rii. Lucrarea prezintă date noi 
cu aplicații în combaterea bio
logică a dăunătorilor. Elemen
te științifice noi aduc și comu
nicările prezentate de M. Wein
berg, A. Popescu-Gorj, M. Io- 
nescu, membră corespondent 
al Academiei, și de alti ento
mologi români.

Numeroși participant la con
gres și-au manifestat dorința 
de a face schimb de lucrări 
științifice cu entomologii ro
mâni, de a vizita România, 
pentru a putea studia bogatele 
colecții entomologice de la 
Muzeul de istorie naturală 
„Grigore Antipa" din Bucu
rești, au dat o . înaltă apreciere 
monumentalei lucrări „Fauna 
Republicii Socialiste România" 
și altor cercetări științifice e- 
laborate de entomologii români.

Consiliul „să acționeze ener- 
qic pentru a face să înceteze 
agresiunea israeliană împotri
va Iordaniei”. Reprezentantul 
Israelului consideră, pe de al
tă parte, că misiunea lui Jar
rinq ar putea duce la proqre- 
se numai în cazul cînd raidu
rile teroriste lansate de pe te
ritoriul iordanian vor înceta. 
Delegații Siriei și Irakului au 
condamnat raidurile Israelului 
împotriva Iordaniei.

Lucrările Consiliului au fost 
amînate pînă vineri la ora 
14,00 GMT.

învestitura din primul tur de 
scrutin, în favoarea lui volînd 
692 de delgați, cu 25 de voturi 
mai mult decît majoritatea ne
cesară. Guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, 
a obținut 287 de voturi, iar 
guvernatorul stalului Califor
nia, Ronald Reaqan, a întrunit 
182 de voturi. După anunțarea 
rezultatului votului, participan
ta Ia convenție au exprimat în 
unanimitate încrederea lor fa
tă de candidatul ales.

Richard Nixon, în vîrstă de 
55 de ani. candidează pentru 
a doua oară la președinția 
S.U.A. In 1960, el a fost învins 
de John Kennedy. In perioada 
anilor 1952-1960 Nixon a de
ținut de două ori mandatul 
de vicepreședinte al S.U.A. în 
perioada cînd președinția a 
fost asumată de Dwight Eisen
hower. In ce privește pozițiile 
sale pe plan extern, în special 
in legătură cu războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam, potrivit a- 
genției U.P.I., el este conside
rat drept „dur”, cu loate că 
vederile sale sînt relativ mai 
moderate decît ale guvernato
rului statului California, Rea
qan.

Convenția națională a Parti
dului republican urmează să 
se încheie astăzi, cînd va avea 
loc votul în vederea desemnă
rii candidatului Ia vicepreșe
dinta S.U.A.

cind colo el apare cu totul 
în altă parte. Și toate șme
cheriile astea cu infiltrarea 1 
Trupele lor pătrund în Sai
gon în cărucioare cu flori 
(cum a fost în timpul sărbă
toririi Noului an lunar). Or
ganizează înmormîntări du
pă inmormînlări. Dar dacă 
deschizi mormintele, desco
peri în ele material explo
zibil. Eu zic totuși că-i vom 
nimici. Și atunci ai să vezi 
că va fi plăcut să stai în 
Vietnamul de sud...

— Dar Jo. eu,am citit că 
noi radem de pe suprafața 
pămîntului orașele și așeză
rile sud-vietnameze.

— Dar ce au ei acolo ? 
Cocioabe cu acoperișuri de 
paie I' Le vom construi din 
nou. Și le vom da paie mai 
bune pentru acoperiș. Ame
rica știe să facă acest lucru. 
In mod sigur vom cîștiqa a- 
cest război. Americanii nu 
se vor preda. Noi vom în
vinge.

<— Un moment, Jo. Chel
ner, fă plata, te rog.

— Nu, nu, prietene, achit 
eu nota 1

— Jo, nu se poate, doar 
ești oaspetele meu I

— Fie, să nu ne certăm, 
mă predau.

GOODMAN EYS 
(din „Saturday Revue")

Greva celor 24.000 de lu
crători de la serviciile poștale 
din Canada continuă de 22 
de zile. Majoritatea greviști
lor au respins o ofertă a gu
vernului privind majorarea so
larilor, considerînd-o nesatisfă- 
cătoa're. Greva a fost declan
șată în sprijinul încheierii unui 
nou contract de muncă, care 
să prevadă majorarea sala
riilor.

Guvernul Republicii Arabe 
Yemen a informat autoritățile 
de la Aden despre prezența u- 
nor importante concentrări de 
forțe ale triburilor rebele de-a 
lungul frontierei Republicii 
Populare a Yemenului de Sud 
și a Arabiei Saudite. Ziarul a- 
daugă că guvernul de la Sa
naa a propus conducătorilor 
sud-yemeniți elaborarea unui 
plan comun de apăra'e pen
tru a face față noilor amenin
țări îndreptate împotriva ce
lor două țări.
®

Trupele guvernamentale ale 
Republicii Populare a Yeme
nului de sud, au reușit să zdro
bească rezistența elementelor 
dezidente în două localități, 
Beihan și Nakba din cea de-a 
patra provincie a țării. Forțe
le guvernamentale au captu
rat numeroși prizonieri precum 
și o importantă cantitate de 
arme și muniții. Postul de ra
dio precizează că cele două 
localități constituiau principa
lele centre de rezistență ale 
rebelilor în cea de-a patra 
provincie a Republicii Popu
lare a Yemenului de sud.
@ @ ®
DUPĂ RĂPIREA 
DE LA MONTEVIDEO

La 24 de ore după răpirea 
directorului general al .Compa
niei naționale de electricitate 
din Uruguay, Ulises Pereyra 
Reverbel, fapt fără precedent 
în istoria țării, poliția a ares
tat aproape 10 persoane sus
pecte, dar a declarat că pen
tru moment nu dispune de nici 
o pistă care să permită desco
perirea autorilor răpirii. Peste 
3.000 de polițiști, sprijiniți de 
unități militare și elicoptere, 
s-au angajat într-o uriașă „vî- 
nătoare", dar autorii răpirii ră- 
mîn, cel puțin pentru moment, 
nedescoperiti.

Guvernul Statelor Unite a a- 
dresat o întîmpinare tribuna
lului districtual din New Or
leans, în care arată că se o- 
pune suspendării procesului 
intentat lui Clay Shaw, omul 
de afaceri din New Orleans, 
acuzat de a fi conspirat 
asasinarea președintelui 

S. U. A. — La 
loc de muncă, o 
la 3 mai i s-a

său 
ruia

mașinii, îndreptindu-se spre noul 
din Houston — Everett Thomas, că- 

o altă inimă.
(Foto U.P.I.)

nedy. Procesul urma să încea
pă la 10 septembrie, dar Shaw 
a cerut suspendarea acestuia 
pînă la rezolvarea apelului îna
intat Curții Supreme a S.U.A. 
de către avocații săi. Aproba
rea cererii lui Shaw ar an
trena o amînare a procesului 
cu cel puțin două luni, deoa
rece Curtea Supremă se află 
în vacanță pînă în luna oc
tombrie.
@®@
CATASTROFĂ MINIERĂ

Prăbușirea unui perete din- 
tr-o mină în regiunea Green
ville (Kentucky), a provocat 
blocarea a cel puțin 10 mineri, 
care se aflau într-o galerie la 
adîncimea de 2,5 kilometri. Po
trivit unor informații neconfir
mate, prăbușirea se datorește 
unei explozii. Poliția a anunțat 
că nu a fost stabilit contactul 
cu cei 10 mineri. Operațiunile 
de salvare sînt împiedicate de 
fumul dens și de gazele care 
s-au degajat în mină după ex
plozie.
©®o . .ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
LIBANEZ

Consiliul de miniștri libanez 
a fost convocat miercuri seara 
într-o ședință extraordinară du
pă ce parlamentul a refuzat, 
cu 64 voturi contra 4, să a

CURIER • CURIER . CURIER

corde ministrului de finanțe, 
Pierre Edde, puterile speciale 
pe care acesta le-a cerut în 
materie fiscală și economică. 
Făcînd apel la parlament în 
vederea acordării acestor pu
teri extraordinare, ministrul li
banez a avut in vedere decre
tarea de măsuri rapide care 
să salvgardeze economia țării. 
@©@

Fostul ministru de interne al 
Boliviei, Antonio Arguedas, 
care a părăsit țara sa după

nr. z, parte componentă din Uzina metalurgică din Szekesfe- 
hervar.

(Foto M.T.I.)
ce a remis guvernului cuban 
copii ale jurnalului de campa
nie al lui Ernesto Guevara, a 
sosit în capitala peruviană, 
după o scurtă ședere în Sta
tele Unite. Antonio Arguedas 
s-a refugiat mai întîi în Chile, 
de unde a plecat în Anglia, 
apoi în Statele Unite. La Lon
dra, el a anunțat, după cum 
se știe, că a hotărît să se îna
poieze în Bolivia și să se pre
zinte în fața unui tribunal. Po
liția din Lima a anunțat că 
Arguedas intenționează să ple
ce spre capitala boliviană pes
te trei zile.
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CONDAMNĂRI LA MOARTE 
IN HAITI

Un tribunal militar din Port 
au Prince a condamnat la 
moarte 10 persoane care au 
făcut parte din grupul de exi
lați haitieni, debarcați pe in
sulă la 20 mai. Gerard de Ca- 
talogne, principalul purtător 
de cuvînt al guvernului, a de
clarat în cursul procesului că 
cele 10 persoane condamnate 

au fost instruite într-b tabără 
specială, situată pe Insula Ina- 
gua din Arhipelagul Bahamas.

A doua conferință ministe
rială a Asociației națiunilor 
din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.), 
care timp de două zile și-a 
desfășurat lucrările la Dja
karta, cu participarea miniștri
lor de externe ai Tailandei, Sin- 
gaporelui, Filipinelor, Indone
ziei, precum și a vicepremie- 
rului malayezian Tun Abdu! 
Razak, s-a încheiat miercuri. 
După cum s-a anunțat, lucră
rile conferinței s-au desfășurat 
cu ușile închise. Comunicatul 
publicat în urma reuniunii 
menționează că printre prin
cipalele hotărîri luate de re
prezentanții celor cinci țări se 
numără înființarea unei comi
sii financiare' pentru studierea 
proiectelor de dezvoltare a ță
rilor membre.

In ciuda interdicției autori
tăților și a punerii în stare de 
alarmă a unui important dis
pozitiv polițienesc, peste 2.000 
de studenți brazilieni au parti
cipat miercuri după-amiază la 
o manifestație și mitinguri pe 
străzile orașului Rio de Janeiro, 
pentru a cere eliberarea lide
rului lor, Vladimir Palmeira. 

Timp de aproape o oră, mani- 
festanții au parcurs diversele 
străzi din centrul orașului, 
purtînd pancarte care con
damnau dictatura. Potrivit a- 
genției France Presse, studen
ții, în rîndul cărora se afla și 
Luis Travassos, președintele U- 
niunii naționale a studenților, 
au întrerupt circulația, acope
rind de lozinci autobuzele și 
mașinile blocate. La sosirea 
poliției, manifestanții s-au îm
prăștiat.

©••
GRAVE INUNDAȚII IN INDIA

După ploi deluviene, care 
au durat mai multe zile; asu
pra Indiei s-au abătut grave 
inundații care afectează peste 
un milion de persoane. Se re
latează că , în urma revărsării 
rîurilor Tapti și Narmada, por
tul Surat, situat la .400 km nord 
de Bombay, a fost acoperit 
complet de apă. Intervenția ar
matei a permis salvarea a 
10.000 de persoane, care au 
fost evacuate de urgență. In 
statul Gujarat, aproximativ 50 
de persoane sînt date dispă- 
rute.

Arestarea a 12 lideri sindi
cali, concedierea unui număr 
de aproximativ 60 de funcțio
nari de la căile ferate și res
pingerea de către sindicate a 
proiectului de lege privind blo
carea prețurilor și salariilor! a- 
cestea sînt cele mai semnifica
tive evenimente petrecute în 
cursul zilei de miercuri pe fron
tul luptei revendicative din 
Uruguay. Liderii sindicali au 
fost arestați în momentul cind 
participau la o întrunire, con
siderată drept „clandestină", 
în baza „măsurilor de secu
ritate" luate de guvern. Pe de 
altă parte, poliția a anunțat 
că s-au produs noi incidente 
în cursul unor demonstrații de 
protest organizate de studenți.
999
OPERAȚIE DE TRANSPLANTA
RE DE INIMĂ IN JAPONIA

O echipă de chirurgi japonezi 
a efectuat în cursul nopții de 
miercuri spre joi. o operație 
de transplantare de inimă unui 
tînăr in vîrstă de 18 ani — a- 
nunță agențiile de presă. Ope
rația, care a durat trei ore si 
jumătate, a fost făcută la Co
legiul medical din Sapporo, 
centrul administrativ al Insulei 
Hokkaido. Echipa de chirurgi 
de la Sapporo este formată 
din 20 de medici, condusă de 
profesorul Juro Wada. „Dona
torul", a cărui identitate nu a 
fost dată publicității, este un 
bărbat de 20 de ani, decedat 
in urma unui accident de cir
culație. Aceasta este prima o- 
perație de acest gen realizată 
în regiunea Extremului Orient. 
Intr-o declarație făcută cores
pondentului agenției UPI, unul 
din membrii echipei de chi
rurgi japonezi, dr. Fusayoshi 
Tomita, a arătat că operația 
de transplantare a inimii a fost 
încununată de succes.
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„FARFURIE ZBURĂTOARE" 
DEASUPRA VENEZUELEI

Un straniu obiect luminos a 
fost observat de pilotul unui 
avion comercial care zbura pe 
linia Maiquetia—Barcelone, a- 
nunță ziarul venezuelean „El 
Nacional". Pilotul a comunicat 
că „farfuria zburătoare" se a- 
fla la o altitudine de 400 de 
metri. Obiectul neidentificat a 
fost observat timp de 3G de 
minute, după care a dispărut 
în direcția oceanului.

La Brazzaville, viața a re
venit treptat la normal. Au fost 
deschise din nou piețele ora
șului, magazinele, cinemato
grafele. In capitala țării au fost 
anulate restricțiile de circula
ție instituite la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, a anunțjt postul 
de radio „Vocea revoluției con
goleze".
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