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Sărbătorirea Zilei mineralii

Spectacolul festiv

să-i cinstească, 
încleștarea din a- 
pentru puțin timp 
pichamerut și au

Peisajul industrial al minei Lonea s-a îmbogăjit. recent cu o . frumoasă fintînă arteziană.

emoționant eveniment artistic

în prag de veac

SH
ANUL XX 1N EDITURA POLITICA 

a apărut:
(XXV) NR. 5847 NICOLAE

Miercuri CEAUȘESCU
14 august Cuvîntare la sărbătorirea

Ziiei minerului
1968 și a Centenarului

industriei carbonifere
4 pagini din Valea Jiului
30 bani (Broșura a fost editată in-

tr-un tiraj de masă).
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RENTABILIZAREA
Adunarea generală a reprezentan-i 

filer salariatilor de la F.F.A. „Vist 
caza" Lupeni a dezbătut principale
le probleme ale activității econo- 
mico-financiare ale fabricii. Infor
marea prezentată în adunare de că
tre ing. Cîmpian Irimia, președin
tele comitetului de direcție al între
prinderii, discuțiile purtate au relie
fat bilanțul bogat de realizări cu 
care a încheiat colectivul fabrici! 
primul semestru din, acest an. Pla
nul producției globale a fost depășit 
cu 3,6 Ia sulă, iar cel al producției 
marfă cu 3,4 la 
rl.irtiei realizate 
mat maro decît 
cași perioadă a 
mii lei. A fost 
sortimente,. 
vederi 6.2 
tone sfoară viscoză, 30,2 tone 
'ură de. Carbon și 3,6 tone sulfidrat 
db sodiu. Important de reținut e 
faptul că sporul de producție s-a 
realizat pe .seama creșterii 
tivitătii muncii, care este 
celui din aceeași perioadă, 
trecut cu 1 195 lei salariat.
tia realizată în semestrul I s-a si
tuat peste prevederile planului de 
calitate cu 0,6 la sută. Față de ace
eași perioadă a anului trecut, pro
porția firelor de mătase de călită-

sută. Volumul pre- 
în semestrul I este 
cel realizat în ace- 
anului trecut cu 975' 
îndeplinit planul pe

fealizîndu-se peste pre- 
tone fire de. mutase. .4,4 

i viscoză, 30,2 tone sul-

produc- 
superior 

a anului
Produc-

cu 4,1 Ia sută mai

în mod ritmic a pla- 
pe sortimente și de

tea A a fost 
mare.

îndeplinirea 
nului valoric,
calitate, a asigurat realizarea în fie
care lună a indicatorului produc
ție marfă vîndută și încasată la care 
s-a obținut în trimestrul I o depă
șire de plan în valoare de 952 000 
lei. Planul de cheltuieli a fost res
pectat, obtinîndu-se economii la pre- 

■ tul de cost în valqare do 588 001) 
lei.

Acestea sînt realizările cu care 
colectivul fabricii a încheiat primul 
semestru al anului, realizări la care 
.au contribuit din plin îndeplinirea 
măsurilor tehnico-organizatorice; din
tre aceste măsuri cele mai impor
tante sînt următoarele : repunerea 
în stare de funcționare a răciloru- 
lui. pri.gi.pal, pentru .leși.e . de, merțe- 
rjzare, mărirea parcului de răru.- 
cioare mari pentru uscarea mătăsii 
și de cărucioare mici pentru, bobi- 
naj etc., La realizările colectivului 
a contribuit și acțiunea de organi
zare științifică a producției și 
cii. Prin măsurile ce sînt în 
de aplicare în cadrul acestei 
uni se prevede obținerea unui
de producție pînă la sfîrșitul anului

mun- 
curs 
acti- 
spor

(Continuare în pag. a 2-a)

eziderat
primordial

in
activitatea

F. F. A
„Viscozău

Lupeni
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din import
la 

montarea 
de morteaat, adusă 
Avînd o mare ca- 
lucru, aoeastă ma- 
folosită Ia prelu- 

plane ale 
complicat 
interioare 
suprafețe

De curînd s-a tenminat 
U.R.U.M. Petroșani, 
unei mașini 
din import, 
pacitate de 
șină va fi
crarea suprafețelor 
pieselor cu contur 
sau a suprafețelor 
cu contur închis,
care' nu pot fi prelucrate cu 
mașinile de frezat sau nabotat. 
In curs de montare 
și o mașină pentru 
pieselor, provenită 
nea, din import.

se mai află 
danturarea 
de aseme-

De Ia liceul
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Spectacolul de gală prezentat du
minică, în cinstea Zilei minerului 
și a Centenarului cărbunelui, pe 
scena Casei de cultură 'din Petro
șani, în fața unui numeros audito
riu, a fost in ansamblu o adevărată 
desfătare pentru spirit, un entu
ziasmau! și emoționant eveniment 
artistic. In peisajul cultural a) Văii 
Jiului, montarea regizorală a lui s 
Hero Lupescu (pe un scenariu lite
rar semnal de poetul Alexandru An- 
drițoiu), evidențiind cu vervă susți
nută de la ridicare pînă la căderea 
finală a cortinei, zbuciumatele mo
mente ale istoriei minerilor, a apă
rut spectatorilor ca o reușită depli
nă, fără precedent. I-am admirat cu 
lojii pe protagoniștii spectacolului, 
crea/iq artistică în genere, pentru 
idee generoasă comunicată măies
trit, pentru originala modalitate a 
redării fiorului afectiv, pentru at
mosfera de căldură, entuziasm și dă
ruire, de care a fost irezistibil con
taminată și întreaga sală — semn 
al producțiilor de calitate. Stilul în 
care a fost scris scenariul și mai 
ales modul în care a fost conceput 
spectacolul ne-au purtat gîndul din- 

. colo de atmosfera de maximă încor
dare de pe scenă, înspre vremurile ■;

de tristă amintire, înspre momentele 
revoluționare cînd înfruntind baio
netele, minerii și-au afirmat cu dem
nitate și cutezan/ă spiritul comba
tiv. Evocarea neuitatului august 1920 
'— una din cele mai însemnate bă
tălii de clasă ale proletariatului ro
mân — a fost de-a dreptul emoțio
nantă. Vocea răscolitoare, trăi
rea interioară intensă — zguduitoa
re pe parcursul tuturor momentelor 
antologiei luptei neinfricalilor mi
neri — a bătrinei „fiice, sofii și 
mame de miner" (actrifa Elisabeta 
Belba) au conferit întregului specta
col nota impresionantă. Forfa emo
țională a transfigurării cu care-au 
fost sădite-n inimile celor prezenti 
florile demnității și mindriei minie- 
reșli a creat amintiri impresionante, 
de neșters. Nu vor uita cei prezenti 
în sală convingătoarea mobilitate 
scenică, murmurul crescind intr-un 
șuvoi tumultuos al corului vorbit — 
amplificator al monologicilor dis
cursive susținute de crainici (Florin 
Plaur și Ion Mihail), de „muncitorul 
revoltat" (Corvin Alexe), de cele

| seral aflăm
pen-

(Continuare în pag. a 3-a)

La cumpăna dintre două vea
curi s-au strîns minerii de 
pe Vale de ziua lor. S-au 

strîns minerii și au încununat cu 
lauri sfîrșitul veacului ce l-au moș
tenit de la acei pe care, cu smere
nie, s-au hotărît

Mîini călite în 
dineuri au depus 
lampa, casca și
întins cu nețărmurit drag flori oas
peților veniți să salute pămînlul sa
cru jian. Căci sacru e pămîntui 
unde istoria s-a scris cu singe și 
sudoare în straturi groase de căr
bune.

Și vechiul nostru Imn minieresc 
vestea în aerul ' solemn, sfîrșitul 
unui secol din care a pornit. Cu e- 
moția ce ne-a răpit și graiul, ascul
tam cum vechea odă se așează pun
te peste veacuri și întărește în su
flete și brațe tot țe de Ia înaintași 
am moștenit.

Ieri. în pragul erei noi ce a înce
put în lumea din adîncuri, ne-am 
îndreptat spre locuri de unde izvo
răște a mineritului chemare. Totu-i 
familial, acolo în adîncuri și totuși 
parcă e o lucire nouă în prima zi 
din veacul în care am pășit. E po
leiul aurului negru ce peste secol 
și-a adunat prin sirgul muncii de 
miner, prețioase, noi carate.

I IX-a, secția serală a 
înscrierile comtinuă 

seara zilei de 24 au
la 25 august vor a- 
examenele. Pentru a

în
iar
loc
în sprijinul celor cu stu-

Au început înscrierile 
tru examenul de admitere în 
clasa a 
Liceului, 
pină 
gust 
vea 
veni
dii incomplete, în anul școlar 
1968—1969, numărul locurilor 
a fost majorat, urmând să func
ționeze un număr 
clase. '

La examene se 
toți cei cu studii 
indiferent de locul 
singura condiție 
de a fi angajați. ’

Frizerie
deschisă

de cinci

pot înscrie 
incomplete, 
de muncă, 

fiind aceea

în cartier
acestei

V. TEODORESCU

Memoriile unei găini LAPTELE
după un pui de somn

Pină la începutful 
luni, cetățenii care locuiesc în 
cartierul Corpești din Vulcan 
erau nevoiți să se deplaseze 
pină în centrul orașului pen-, 
tru a apela la serviciile fri
zerului. Spre satisfacția lor, în 
urmă cu cîteva zile Coopera
tiva „Deservirea" din Lupeni 
a deschis în acest cartier o 
frizerie încadrată cu trei lu
crători și înzestrată cu mobi
lier corespunzător. ș

I

Din curtea cetățeanului Nilă 
Victor din Petrila, vintul a 
rostogolit dincolo de gard cî- 
teva ciorne mizgălite neglijent, 
cu multe greșeli de gramatică 
din care unele au mai fost în
lăturate de un 
bineînțeles, mai 
cifrat. S-a văzut 
că însemnările
părtineau unei găini ilâminde.

trecător care, 
îhtii, le-a des
ele la o poștă 
cu pricina a-

(Pan. a 3 a)

(Continuare

IN ZIARUL DE AZI

f

Tiberiu KARPATIAN

necesar ca 
existe cutii 
avertizoare 
la coș' am-

Am primit 
știrea că in 
din Livezeni

• CADRAN ECONOMIC
(Pag. a 2-a)

cu satisfacție, la timpul respectiv, 
cadrul Fabricii de produse lactate 
va intra în funcțiune o’ instala/ie 

de produs înghețată lip „Polar". In aceste zile,
primele șar/e de „Polar" local au inundat străzile.

Adio înghețată de calitate dubioasă, servită la 
colt de stradă cu lingura mecanică veșnic um
plută pe jumătate. Rivala „Polar" igienic, este
tic ambalată, plăcut aromată, delicioasă, și-a 
adjudeeat chiar din primele zile, supremația in 
rîndul consumatorilor. Ieri, de exemplu, din zece 
trecători pe strada principală din Petroșani, cinci 
savurau din punguțele ■ albastre reconfortantul 
preparat. Totul e in ordine. Dar, în urma lor ră
săreau- pe întreaga lungime a străzii... floricele 
albastre cu . alb de... nu-mă-uita. Pe la ora cînd

jusmaB • 
ctraaisfe

< paș/7 ne purtau de lă lucru spre casele noastre 
? am constatat cu stupoare că n-a rămas metru 
5 pătrat de trotuar „nepigmentat" de această „tlo-
< ră" răsărită în decurs de o jumătate de zi din 
£ sămînja lipsei celui mai elementar bun simt fafă 
l de toaleta orașului nostru.
> Apropo de llorile de nu-mă-uita. In faza de 
s prim conlacl cu această expresie civilizată a co- 
r merfulul au fnghefata este imperios
> în locurile» destinate desfacerii să 
s sau coșuri voluminoase și tăblițe 
c cu inscripția „Nu uitați să aruncați
? balajull". Text ce se cere repetat și verbal de 
S către distribuitorii Înghețatei:
< Pentru îngrijirea și păstraiea curățeniei orașu- I 
? lui nostru fi oamenii ordinei publice trebuie să !
> depună un efort în plus in acest sens. De c'e să
S nu fie admonestați chiar și materialicește acei <
< ce sfidează cu atita nepăsare strădaniile colec-
? tivităfii, în direcția înfrumusețării tabloului - ci- j
< tadin ? Curmarea din faza embrionară a prostu- < 
ț lui obicei de a arunca la întîmplare ambalajul <

înghețatei, rămîne lotuși in seama opiniei publi- < 
s ce. Ea este chemată să intervină prompt de fie- <
< care dală cînd observă că deasupra asfaltului <
> planează un petec de nor pornit din hăul indo- <
$ len/c' )

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a acrului a fost de 

plus 20 grade la Pctrqșani și de plus 11 grade . 
la Paring. La ora 8 temperatura acrului a lost 
de plus 15 grade, respectiv, plus 9 grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: Vreme instabilă, 
cu cer . mai mult noros. Precipitajii sub formă da 
averse'de ploaie. Vint slab din sectorul sudic.

„Intîmplarea petrecută zilele tre
cute mi-a arătat că, uneori, stăpî- 
nii și unii'din vecinii mei au o com
portare aparte, străină de cea a ma
jorității oamenilor. .Iată 
petrecut faptele :

In
din 
am 
de 
din 
sătulă dar ostenită, am intrat pen
tru cîteva clipe să mă odihnesc în 
cotețul șoferului Bogdan Gheorghe 
— și aici am adormit buștean. Către 
seară, nevasta șoferului trecînd în- 
tîniplător pe lingă cotet mi-a în
chis ușa înainte de a mă trezi din 
somn. Și așa am rămas să 
prin străini.

Dacă eu nu 
rea, nu același 
despre stăpină.

cum s-au

nesăturată 
de slăpînă,

amiaza unei zile, 
grăuntele aruncate 
început să-mi caut un supliment 
hrană scormonind de zor iarba 
curte și treptele vecinilor. Apoi,

dorm

m-ani pierdut c 
lucru îl pot a 
Dispariția mea

Un trecător.
Pentru conformitate

I. BERCEA

Un meseriaș is
cusit de 
Paroșeni 
rul Lorinf

la T. C. 
— tină-
Xicolae.

iii

copilul vitreg al 

comerțului și al...

Locuri
de parcare I

8 
I 
â

I
I

pentru mașini
In orașul Uricani lucrători 

de la sectorul I.C.O., împreu
nă cu tinerii din localitate, 
au amenajat, de curînd, un 
loc de parcare pentru maștni 
și un părculet pe o suprafață, 
de aproximativ 200 mp, în 
cartierul Sterminos. Alte lo
curi urmează să ia ființă» în 
zilele care urmează, în cartie
rul Mailat, la Valea de Pești 
și Cîmpu lui Neag

în fata tejghelelor unde se vinde 
lapte, consumatorii „fac rînd". Și nu 
de puține ori cerințele acestora nu

(Continuare în pag. a 3-a)

Fabricii de lapte
— spuneau în 

multi vizitatori, 
Văii Jiului,. că în 
găsit în nici una 
desfac produse 

la pahar. Știam 
de bogate

care, oferă din bel- 
de produse 

aceea cînd am 
ne-am așteptat 
de unități mult 
care

Ne-am
mici centre 
nu lipsește 
paharul

se desfac 
așteptat 

sau 
la

cu lapte 
consumul

de peste, 160 de milioane lei vor fi 
15 septembrie — elevilor din învă-

dispune

„Ne miră faptul 
zilele trecute mai 
oaspeți de-o zi ai 
orașul dv. nu am 
din unitățile care 
lactate, lapte cald
că Valea Jiului dispune 
resurse locale, 
șug întregul sortiment 
lactate. Tocjnai de 
sosit în Petroșani, 
să întîlnim o rețea 
mai dezvoltată prin 
astfel de produse, 
să întîlnim acele 
chioșcuri de unde 
nici o oră din zi
cald și proaspăt pentru 
pe loc".

Intr-adevăr, Valea Jiului 
de resurse locale. Consumul de lap
te este încetățenit în rîndul popu
lației, această cerință fiind pînă în 
urmă cu cîțiva ani satisfăcută nu
mai de către producătorii particulari. 
Fabrica de lapte a apărut în an
samblul industrial al Văii Jiului ca 
o necesitate firească, pentru a asi
gura o deplină 
selor. Populația 
vertiginos, deci 
tele. Dar nu în 
luat amploare și desfacerea produ
selor lactate prin unitățile comerțu
lui de stat. Mai mult chiar, uneori 
se constată o scădere nejustificată 
a comenzilor emise de unitățile 
O.C.L. Alimentara către Fabrica de 
lapte, Sintem îndreptățiți să afirmăm 
că scăderea comenzilor este nejusti- 
ficată, întrucît în mod permanent,

valorificare a resur- 
a crescut în mod 

au crescut și cerin- 
aceeași măsură a

Manuale în valoare 
distribuite, gratuit — la 
tămîntul de cultură generală, do specialitate, profesional și 
tehnic. Pentru anul de studii 1968—1969, Editura didactică 
și pedagogică tipărește cărți școlare intr-un tiraj de 26 mi
lioane de volume. Dintre .acestea remarcăm manualele desti
nate celor 80 000 do elevi cîti întrunesc clasele a XH-a, ma
nuale elaborate pe baza noii programe de studii, în care 
materia este completată cu realizări recente ale științei și 
tehnicii actuale. Au ieșit pînă acum de sub tipar cărțile de 
limba română, Iranceză, germană,, rusă, latină, de algebră 
superioară, astronomie, teoria probabilităților și statistică 
matematică. Se găsesc, în diferite stadii de tipărire, manua
lele de chimic, matematică, istoria României, limba engleză 
etc., care vor fi gata în cursul acestei luni.

Unitățile de difuzare a manualelor școlare — C.L.D.C. și 
CENTROCOOP — au obligația de a le transporta în fiecare 
școală, nu numai în centrele comunale ca în anii precedenti.

In momentul de față, din 483 de titluri de cărți școlare, 
cite totalizează planul pentru învățămîntul de cultură gene
rală, 426 au și fost expediate. După asigurările date de prof. 
Mihail Roman, redactor șef la Editura didactică și pedago
gică, la 15 septembrie toate manualele se vor găsi pe băn
cile elevilor.

Este drept că deocamdată nu 
a cerut să intre în Organiza
ția Națiunilor Unite și nu fi
gurează pe nici un atlas. To
tuși, are deja unele atribute 
de stat autonom: teritoriu, 
culori naționale, limbă oficia
lă și chiar timbre poștale.

Teritoriul nu este prea ma
re : 400 mp, sau mai bine zis, 

. o platformă din oțel fixată pe 
nouă piloni din beton 'înfipti 
în Marea Adriatică. Platforma 
a fost construită de inginerul 
Giorgio Rosa, la 12 km de li
toralul italian.

In momentul în care insula 
artificială a fost terminată, in
ginerul Rosa a proclamat-o 
independentă sub numele' de 
„Teritoriul liber’ al insulei 
trandafirilor" și a închiriat-o' 
unor oameni de afaceri con
duși de un oarecare Pietro 
Bernardini, de meserie bar
man. Pentru a-i întări suvera
nitatea, Rosa a ales ca limbă 
oficială nti italiana, cum era 
de așteptat, ci esperanto. Dea
supra clădirii a fost ridicat 
drapelul „Republicii" trei trân

(Agerpres)

fond gal-

REPUBLICAH

Marginalii

existentă 
unde tu-

dea 
Ber- 

liniș- 
exte- 

a

dafin purpurii pe un 
ben.

In singura clădire 
s-a deschis un bar

TRANDAFIRILOR"

și un oficiu de
Stăpinii noului „stat" 

declarau că riu vor plăti 
o taxă și nici un impozit. Și

riștii vor putea cumpăra pe 
lingă băuturile specifice unui 
asemenea local și timbre sau 
cărți poștale cu vederi din 
insulă. In insulă se va înființa o 
„bancă națională" și se va bate 
o „monedă proprie", se va des
chide un restaurant; va e- 
xista un judecător de pace

în acel moment s-a produs 
miracolul: insula a fost inva
dată de turiști. Autoritățile 
italiene au început să 
semne de neliniște dar 
nardini a încercat să le 
lească, argumentîndu-le
ritorialitatea insulei care 
fost construită în afara ape-

tor teritoriale ale Italiei. Ro
ma a încercat să-l constrîngă 
prinlr-o blocadă maritimă; zi 
Și noapte vedete italiene, pi
lotate de carabinieri circulă 
în larg îndepărtînd pe oricare 
ar încerca să viziteze Noul 
stat. Efectul a fost cu totul 
neașteptat: nici n-a visat Ber
nardini că se va bucura de 
pe urma acestei claustrări de 
o asemenea publicitate. „Re
publica trandafirilor" a înce
put să inunde nu numai pa
ginile presei italiene dar și 
cele ale presei mondiale.

Ministrul de interne pretinde 
că insula incomodează naviga
ția. Dar imperpetuabilul con
structor care intenționează să 
ridice acolo și un far, argu
mentează că în acest caz ori
care insulă, chiar și una na
turală, poate incomoda circu
lația. Care va fi soarta „ti
nerei Republici" este practic 
imposibil de anticipat.



STEAGUL ROȘU

Adosiări geoer&iBe ale salai’iatilor

a dus nu de puline ori
fo- 
din

a-
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încercarea mecanica a buștenilor ni vagoane, la depozitul

superioară a

unitățile

a

Am luatZATACIÎ

în 
ac
ri n 
de 
nu

al maiștrilor prin- 
Mihai, Dăscalescu, 
Nicolae, Sakacs

Astfel, în cu- 
Gheorghe, șe
s-a 
în
Și

depășit cu 124 000 lei. La pre- 
cost a fost realizată o eco- 

de 112 000 lei, iar cheltuia- 
1 000 lei producție marfă au

referit la 
aprovizlo- 

piese de 
bobinelor,

masuri,./'

STAT I
După cum sublinia tovarășul 

giner Nicolae Bădica, președintele 
comitetului do direcție în informa
rea prezentată in adunarea salaria- 
tilor I.F. Petroșani, realizările pe 
primul semestru au lost- obținute în 
condițiile mobilizării eforturilor co
lectivului in două direcții: realiza
rea planului de producție și reduce
rea dotațiilor de stal, pentru renta
bilizarea tuturor sortimentelor. In 
perioada amintită, producția globală 
a fost îndeplinită în proporție de 
104,32 la sută, iar producția marfa 
în proporție de 100,30 la sută. La 
productivitatea muncii s-a realizat 
un spor de 1 la sută fața de plan. 
Valoric, planul de livrări la export 
a fost 
tul de 
nani ie 
Iile la
fost reduse cu 6,62 lei.

Participanții la discuții au dat do
vadă de mult simt de răspundere, 
concretizat într-o amănunțită analiză 
a lipsurilor existente, 
vîntul său tov. Enciu 
ful sectorului Lonea, 
deficiențele existente 
■narea cu materiale
schimb. Din cauza lipsei 
opt fierăstraie mecanice de Ia acest 
sector n-au fjmeționat în acest an, 
nici măcar o oră. In același timp, 
vorbitorul a propus comitetului de 
direcție să acorde importanța cuve
nită terminării cabanelor aflate în 
lucru pentru muncitorii forestieri. 
Aceasta cu alît mai mult, cu c.ît 
reducerea fluctuației mari de mun
citori, cere asigurarea unor condi
ții de cazare optime.

„Din cauza depozitării necores- 
punzătoare, la sortimentul mangal 
de bocșă au fost înregistrate pier

dori însemnate, a spus in cuvintul 
său șeful sectorului Cimpu lui Neag, 
tov. Stăncău Ion. Utilajele — funi- 
culareie, tractoarele — nu sînt 

maximă 
defecțiuni și mai 
că remedierea delec- 
face in timp util din 
de schimb necesare, 

parchete pentru noul 
care urmează, trebuie 
timp și în așa Iei, în- 
lehnologic să fie sta- 
cît mai judicios, cît

tractoarele 
losite la capacitatea 
cauza deselor 
■Ies din cauză 
țiunilor nu se 
lipsa . pieselor 
Devizele de 
an forestier 
întocmite la 
cît procesul 
bilit în mod 
mai real, ținîndu-se cont de condi- 
tifle specifice ale fiecărui parchet. 
Se impune, a spus în continuare 
vorbitorul, să fie luate de urgentă 
cele mai eficiente măsuri în scopul 
terminării cabanelor Rostoveanu, 
Cîmpușel, Valea Mării și de la pî- 
rîul Maurului, astfel ca muncitorilor 
sa li se poată asigura condiții de 
viață corespunzătoare".

Vorbitorii Drăghici Iosif și Fiilop 
losif șefi de parchete la sectorul 
Cimpu lui Neag, Salat Andrei, șef 
do parchet la sectorul Lupeni, Stan
ca Ion, șeful sectorului Lupeni, au. 
relevat în cuvintul lor situația ne
corespunzătoare privind aproviziona
rea punctelor de lucru cu materiale,

cliastae de prestigiu pentru
Petroșani 

tivelor secțiilor, iar împotriva 
celor vinovati s-au luat mă
suri administrative. De pildă, 
lucrătorilor Fodor loan și Pe
trescu Aurel, care s-au pre
zentat la locul de muncă în 
stare de ebrietate, li s-au des
făcut contractele de 
Pornind 
tisfacerii 
țite ale 
care au

tui 
rii 
din 
de
îndreptățite 
plinii.

In primul semestru al aces- 
an, pe adresa Intreprinde- 
de panificație și morărit 
Petroșani au fost trimise 
către beneficiari sesizări 

despre calitatea
Au existat chiar ca- .. 

zuri," reprobabile, cînd consu
matorii au găsit în. pîine cor
puri străine: capete de sfoa
ră, mortar, cuie... De ce e- 
xistă o astfel de situație ? Ce 
masuri trebuie luate pentru 
imbunătătirea calității plinii? 
Iată două întrebări., care, în
tre altele, au stat in centrul 
dezbaterilor adunării generale 
a salariaților industriei de pa
nificație și morărit din Petro
șani. Infoțmarea prezentată de 
tovarășul Ion Ceaușescu, loc
țiitorul președintelui comitetu
lui de direcție, a scos în evi
dentă că planul valoric al 
producției globale pe semes
trul I a fost depășit cu 1958 
mii lei, iar cel al producției 
marlă cu 670 mii Iei. Insă, da
torită întreruperilor alimentă
rii cu energie electrică în 
secțiile din Lupeni și Petro
șani ale fabricii, producția a 
avut de suferit, Piinea și alte 
produse de panificație au ră
mas uneori ore întregi sub 
formă de cocă, înăcrindu-se, 
iar anumite sortimente nu au 
fost coapte bine. Deși comi
tetul de direcție a inițiat și 
aplicat unele măsuri pentru 
îmbunătățirea fainei produsă 
la moara din Lupeni, la con
sumatori a ajuns totuși pîine 
de slabă calitate, insuficient 
coaptă sau prea acră.

Impuritățile în pîinea ajun
să pe masa cumpărătorilor con
stituie o pată pe obrazul în
tregului colectiv. Deși rare, 

. asemenea cazuri au fost ana
lizate, puse în discuția colec-

cei
ca-

arătat în 
biroului 
Popescu 

comenzile 
consuma- 

fapt 
orei 
Pe- 

decil 
Cibu 
Dra- 
Con-

cuyin- 
unele

m.uncă. 
de la "necesitatea.” sa-’ 

cerințelor îndreptă- 
consumatorilor, 
luat cuvintul in

drul dezbaterilor adunării sa
lariaților au scos în evidentă 
și alte cauze care prejudicia
ză calitatea plinii. Unelo uni
tăți alimentare —a 
cuvintul său șeful 
desfaceri, tovarășul 
Tiberiu — nu fac 
pe baza cerințelor
torilor. Datorită acestui 
aproape zilnic, în jurul 
17, unitățile din centrul 
troșaniului nu pot oferi 
pîine veche. Salariații 
Nicolae, Mihăilescu Ilie, 
gomir Constantin, Brezoi 
stantin s-au referit în 
tul lor la faptul că în
secții care produc pîine nu se 
exercită un control permanent 
asupra procesului de fabrica
ție.

Pe baza lipsurilor constata
te, adunarea generală a sala- 
riatilor a aprobat un plan con
cret de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Comitetului de direc
ție îi revine datoria 
reasca îndeaproape, 
verență, aplicarea 
măsuri. Colectivul 
derii trebuie să-și 
chestiune de onoare
cuparea de a elimina 
săvirșire cauzele care 
rează apariția in magazine a 
unor produse de slabă cali
tate.

sa urmă- 
cu perse- 

aceștor 
întreprin- 

facă o 
din preo- 

cti de- 
gene-

S. VIOREL

(Urmare din pag. 1)

de 
cost, 
ilus- 

depășii i
tehni-

S-au .înregistrat devieri 
rametrii băii de filaj 
concentrație) din cauza 
rii necorespunzătoare a 
Telor. Deși în. ultimul timp 
bunătății claritatea băii 
riațiile mari care s-au

și piesecombustibil, 
schimb. In același timp, a fost evi
dențiat și faptul că spiritul gospo
dăresc lasă încă mult de dorit, 
ceasta 
risipa de materiale și în special 
combustibil și lubrefianți. Un alt 
pect al activității care a fost ana
lizat de către participanții la dis
cuții a fost reducerea 
pe unitate ele produs, 
rea mai judicioasă 
lucru, folosirea la 
xima a utilajelor, 
lui de utilizare a 
etc.

Adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la I.F. Petroșani 
a dezbătut critic lipsurile care mai 
stînjenesc desfășurarea normală a 
activității de producție, care dimi
nuează rezultatele economice ale 
întreprinderii. Soluționarea propu
nerilor și sugestiilor făcute vor îm
bunătăți cu siguranță activitatea din 
semestrul II, în așa fel ca începînd 
cu anul 1969 planul sa se realizeze 
la toate sortimentele, iar întreprin
derea sa-și desfășoare 
producție fără dotații

cheltuielilor 
prin uliliza- 

a timpului de 
capacitatea ma- 

creșterea indice- 
masei lemnoase

activitatea de

In

de

de plan ale T.A.P.L. Pe- 
fost realizate în semes- 
doar în proporție de 99,6 

înregistrindu-se în același 
a beneficiului

Sarcinile 
troșani au 
Irul I 1968 
la sută,
timp o nerealizare 
planificat de 442 mii lei. Cauzele ? 
Ncrespectar-ea regulilor generale de 
comerț și deservire, de către unii 
lucrători, gospodărirea nejudicioasă, 
a unităților, slaba preocupare a șe
filor de unități pentru asigurarea 
unei aprovizionări abundente și cu 
un sortiment cit mai diversificat de 
preparate. Toate acestea au deter
minat o scădere apreciabila a des
facerii. Cerințele populației au 
crescut. Consumatorii au devenit în 
mod firesc! nțai pretențioși. Alimen
tația publică trebuie să ‘fie mereu 
pregătită, nu numai pentru a face 
fată cerințelor, dar chiar pentru a 
dezvolta gusturi noi în rîndut con
sumatorilor. Une 
crători au Intel 
tească aclivitat 
slujba deservirii 
dar altele, 
lăți mandai 
realizat un 
în șase luni, 
taților (peste 80, 
ram cele mai 
„Minerul" și 
șanî „Cina u,,, ,

din Petrila și altele), 
mii lei

,, Transilvania" 
cei: 21 salariați 

realizează lunar 
abia 60 000 lei,

î colective de lu- 
i' sa-și îmbuiiătă- 
3, punîndu-și in 
inițiativa proprie,

nu. Astfel, cele 28 uni
tare din Valea Jiului, au 

beneficiu de 563 mii lei 
in timp ce restul uni- 

între care enume- 
mari restaurante ca : 

„Carpati" din Petro- 
din Lupeni, „Transilva- 

au rea- 
benelicii. 
din Ve

de care 
o desfa- 
devenind 

ici cJ 
o sursă de cheltu- 

La multe unități 
mari, fie 

aprovizionării neritmice,

.șam 
nla" 
lizat doar... 240 
Restaurantul 
trila, cu 
dispune, 
cere de 
astfel dinlr-o unitate planificat, 
realiza beneficii, 
ieli inutile. La multe unități se. 
înregistrează pierderi mari, fie din 
cauza aprovizionării neritmice. (in 
anumite zile de virf lipsesc tocmai

și de la pa- 
(duritate — 

functionă- 
evaporatoa- 

s-a im-
de lilaj, va- 

produs au

juns care nu poate îi justificat in 
nici un fel și este de datoria cor
pului tehnico.-ingineresc din fabrică 
să treacă fără nici o înlîrziere Ia 
aplicarea unor asemenea măsuri care 
să conducă Ia funcționarea perfectă 
a instalației din toate secțiile fa-

energie

referit 
a sala- 

alît

produsele solicitate de. consumatori 
— bere, vinuri de calitate etc), fie 
din alte cauze: pierderi prin degra
darea ambalajelor, risipă de 
electrica la unități etc.

La aceste neajunsuri s-au 
în cadrul adunării generale
rialilor din alimentația publică 
țntorinarea prezentată de președinte
le copiitetului de direcție al T.A.P.L., 
tovarășul Constantin Ciololan, cit 
si salariații care au luat cuvintul 
în cadrul dezbaterilor. Adunarea a 
prilejuit astfel o analiză temeinică 
a rezultatelor economice din primul 
semestru al anului, precum și a de- 
licientelor ce mai persistă 
rețeapa unităților Ț.A.P.L.

Tovarășii Roman Grigore,
Marin, 
din 
ferit 
șurile 
riati,
minislrativ, lipsuri care 
minat o aprovizionate cu 
si băuturi a unităților cu 
posibilitățile de desfacere
tora. Tovarășul Ungur Voicu a pro
pus ca berea destinata consumului 
în orașul Lupeni, să fie transporta
tă cu vagoanele C.F.R., redueîndu-se 
o seamă de cheltuieli. Tovarășul 
Hera Ioan a propus . ca unitățile 
mari ale T.A.P.L. să fie dotate cu 
mașini de spălat pentru a se asigura 
mai corespunzător 
rilor. 
și a
cheltuieli 
lungat. 
au [ost făcute 
Pirvulescu loan,
Bacinschi Maria și 
tarea unităților 
rifice noi, casarea acelor utilaje care

încă în

Moga Ioan, șefi de unități 
cadrul T.A.P.L., s-au re
in cuvintul lor la lip-
din activitatea unor sala- 

ai serviciilor comercial și ari
an deter- 
preparale 
mult sub 
ale aess-

curățenia localu- 
In prezent spălarea perdelelor 
fetelor de mese se face cu 

mati intr-un timp înde- 
O seamă de alte 

do șefii
Teslici

alții,
cu agregate frigo-

se face 
timp 

propune,'’ 
de unități

Constantin, 
privind do-

zUt, ceea ce a grevat 
npmică a întreprinderii 
lei. E vorba și de astă 
neajuns care nu poate 
Singura explicație

știut că ridicarea calității 
producției arc consecințe favorabile 
asupra prețului de cost și creșterea 
rentabilității unităților. Totuși, la 
mina Vulcan, în ciuda unor masuri 
luate de către conducerea exploa
tării, calitatea cărbunelui continuă 
să fie nesatisfacatoare. Îndeosebi 
din cauza nealegerii șistului, în pri
mele 7 luni ale acestui au, exploa
tarea a lost penalizată cu peste 
14 400 tone cărbune. La această pe
nalizare au contribuit toate sectoa
rele, dar mai ales sectoarele III și 

4 000 .și 8 600II — penalizate cu cite 
tone. Care e cauza ?

Multe brigăzi de la 
nifestă încă dezinteres 
gerea șistului vizibil, 
cele conduse de minerii Gajitz Ște
fan, Nicoară Gheorghc, Chiva Ale
xandru, Hangan Leon, Szabo Bela, 
Petri.șor Florea. Depășirea conținu
tului admis de cenușă se datorește 
și personalului tehnic mediu. cum e 
cazul maiștrilor Zăgăianu Grigore, 
Cacoveanu Ion, Botez Victor, Suvei 
Ion caro nu urmăresc fu mod siste
matic alegerea șistului vizibil la lo
curile de munca, 
cipali Constantin 
Alexandru, David

minei și conducerile sectoarelor vor 
trebui să urmărească îndeaproape 
aplicarea măsurilor ce s-au stabilit 
în cadrul acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii, 
printre care amintim: îmbunătățirea 
in continuare a iluminatului in a- 
batajele frontale, abatajele cameră 
și. Ia punctele de încărcare, plasa
rea în fiecare schimb a unui om — 
în special în abatajele frontale —• 
care să se ocupe îp mod special 
de alegerea șistului vizibil; efectu
area numărului stabilit de probe și 
cîntărirea șistului vizibil pe vago- 
nete și brigăzi; întărirea controlu
lui din parțea personalului tehnic 
privind calitatea cărbunelui; îmbu
nătățirea preocupării separației pen
tru curățirea permanentă a vagonc- 
telor.

îmbunătățirea calității producției, 
sporirea răspunderii pentru a- 
legerea șistului reclamă întări
rea muncii politice a organi
zațiilor de partid, sindicat și U.Ț.C., 
iar exemplul personal al comuniști
lor din fiecare brigadă trebuie să 
constituie un factor hotăritor pen
tru mobilizarea tuturor salariaților 
la intensificarea activității de îmbu
nătățire continuă a calității cărbu
nelui.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, va trebui să crească răspun
derea grupelor sindicale privind or
ganizarea temeinica a. întrecerii so
cialiste, avînd ca obiectiv principal, 
lupta pentru o calitato 
cărbunelui.

Comitetul de partid 
centra activitatea spre

își va con- 
mobilizarea 

întregului colectiv al exploatării 
direcția îmbunătățirii continue a 
tivității, pe linia realizării la 
înalt nivel calitativ a sarcinilor 
plan. In acest fel vom extrage
numai cărbune mult avînd un plus 
de 2 780 tone în primele 7 luni ale 
acestui an) cl și bun, de calitate.

Ing. Dumitru ALBESCU 
secretarul comitetului de partid 

de la E. M. Vulcan

Mihai pentru că nu trag Ia răspun
dere pe aceia care nu respectă mă
surile prescrise în acest scop.

In vederea încadrării în norma 
admisă de cenușă, pentru îmbunătă
țirea calității producției, conducerea

Răspunsuri te sesizante critice aîe ziaristei
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nu mai funcționează, organizarea de 
cursuri pentru ridicarea calificării 
cadrelor ele.

In încheierea adunării, a luat cu
vintul tovarășul Blaj Traian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar. Referindu-se la sarcinile ce stau 
in fața unităților dig alimentația pu
blică 
făcut 
Iilor 
ririle 
salariat a) T.A.P.L. „Se observă 
diferențiere dăunătoare pe care 
iac unii salariați din T.A.P.L. — 
spus printre altele tovarășul 
Traian — între activitatea 
desfășoară

in Valea Jiului, vorbitorul a 
ample recomandări participan
ta adunare, subliniind îndato- 
lot mai mari ce revin fiecărui 

„Se observă o 
o 
a 

Blaj 
între activitatea ce p 
niandațarii și activitatea 

celorlalți responsabili de unități. In 
mod greșit responsabilii care n-au 
preluat gestiunea unităților cu man
dat, considera că sînt absolviți de 
obligațiile privind diversificarea sor
timentelor de preparate sau privind 
aplicarea inițiativei proprii pentru 
îmbunătățirea deservirii. Iar pe de 
altă parte, mandatarii, de asemenea 
în mod greșii 
fetea lor, nu 
lățită. Trebuie 
ferențieri. Atit 
lalți salariați au aceleași sarcini. Să 
asigure o deservire civilizată, sa 
imbunătățească activitatea tuturor 
unităților. Toți salariații trebuie să 
acorde o deosebită atenție consuma
torilor. irebuic 
ținuta unității, 
tare cil mai 
clienți".

Aceasta este 
tile din alimentația publică vor a- 
junge la rentabilizarea activității în
treprinderii și la îndeplinirea sarci
nilor de plan.

considera că, activi- 
mai trebuie imbună- 
sa dispară aceste di- 
inandatarii cil și cei-

să se preocupe de 
să aibă o compor- 

civilizată față de

I. MUSTAȚA

Dar de ce abia după
trei am ?

In articolul „Doar o clipa 
dire", publicat în „Steagul 
nr,

de gtn- 
roș.u" 

5811 a fost sesizat faptul că la 
mina Vulcan 3 autotransformatoare
zac din 1965 fără a li utilizate. Iată 
pe ne răspunde serviciul de specia
litate al C.C.V.J. în legătură cu a- 
cest fapt: „Autotransformaloarele
de pornire tip TPS-1000 kVA, fur
nizate de fabrica Electroputere Cra
iova, 
din < 
scheme 
ce a determinat dese avarii.

Ulterior, labrica a refăcut schema, 
remediincl deficiențele. Pentru a pu
tea menține în funcție instalațiile

, au prezentat unele deficiente 
cauza executării pe baza unei 

electrice defectuoase ceea

de evacuare a apele - 
[ost nevoit să comande 
număr de autotranjsfor- 
rezerva. Așa s-a întîm- 

la un mo-

principale
C.C.V.J. a 
un anumit 
matoare de
plat că la mina Vulcan 
ment dat au apărut 3 aulotransfor- 
maloare. Am luat măsuri de reparti
zare a celor 3 autotransformatoare 
la. alte unități unde vor putea fi 
utilizate1'.

Și de astă dată răspunsul osie 
prompt: au fost luate măsuri de 
repartizare a celor trei autotransfor
matoare la alte unități. Dar ne în
trebăm din nou, de ce aceste ma
suri au fost luate abia după trei 
ani ?
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ÎN EDITURA TEHNICĂ

au apărut:
Materiale indigene folosite 

în protecția betonului 
împotriva coroziunii

de 14 000 000 lei, cu economii 
peste 1 000 000 lei la prețul de

Bilanțul realizărilor fabricii 
trează, așadar, importante 
la majoritatea indicatorilor
co-economici. Bilanțul nu e totuși 
mulțumitor. Dimpotrivă. Aceasta din 
cauză că activitatea F.F.A. „Visco
za'' nu satisface o cerință economi
că primordială : întreprinderea e ne
rentabilă, lucrează cu dotație de la 
stat. Și, deși în primul semestru 
a.c. s-a obținut la dolația do stat 
economii în valoare de 646 000 lei, 
acest lucru nu poate mulțumi pc ni
meni atîfa timp cit fabrica a lucrat 
tot timpul cu pierderi.

RENTABILIZAREA — iată dezide
ratul nr. 1 care trebuie să preocupe, 
să mobilizeze colectivul întreprin
derii spre a pune în valoare țoale 
rezervele interne în vederea renta
bilizării activității fabricii. Or, în 
acest domeniu, activitatea întreprin
derii putea să fie mult mai rodnică, 
daca s-ar fi stăruit mai mult pentru 
înlăturarea unor deficiențe în dife
rite sectoare de activitate. Astfel, 
în ceea ce privește tehnologia de 
fabricație mai există devieri de la 
parametrii 
din csuza
zătoare a. ■ dispozitivelor

«4

provocat greutăți în obținerea unei 
calități mai bune a firelor de mă
tase. In ceea ce privește 
acid, din cauza preocupării 
cien.te a sectorului 
instalațiile 
«Inie și a 
getic, nici 
funcționat 
Exploatarea
lor s-a făcut, 
deficiențe, mai 
pompieristice ;
judicioasă,
iar lucrările de reparații 
slabă calitate. E vorba de un nca-

baiu de 
inspli- 

mecanic da la 
filaturii, a atelierului mc- 
serviciului 
această 
în 
Și

situația eco- 
cu 200 000 

data’ de un 
ti justificat,

a deșeurilor o 
constituie exigența scăzută, lipsa de 
preocupare pentru reducerea deșeu-

tații serviciului CTC. Multi vorbi
tori — între care tov. .Bădău Nico-

Nicolae, 
neajunsu- 
protecției 

multiple 
de

în fază de defibrare 
funcționării necorespun- 

au tomate.

mecano-cner- 
instalație nu a 

mod corespunzător, 
întreținerea utilaje- 

în general, cu mari 
mult prin intervenții 
a lipsit organizarea

planificarea reviziilor, 
sini de

toifcrat prâiiwOM în adl-
viiatca r.r.A. „Viscoza" lupe»!

bricii. Neajunsuri în întreținerea 
mașinilor există și in secția finisaj 
textil.

Un alt neajuns al activității fabri
cii In prima jumătate a anului îl 
constituie procentul felativ ridicai 
de deșeuri. Nivelul prevăzut de de
șeuri pentru anul 1968 a fost depă
șit cu 10 812 kg din care 7 743 kg. 
provin din cauza secției filatură 
3 069 kg din cauza ' secției 
textil.
cări 
labrica 
deșeuri

sec-

adu- 
alte

Și 
finisaj 

unei valorifi- 
produselor, 

i să vin dă 
scă-

Deci, în locul i 
superioare a

este nevoită
la un preț foarte

rilor in țoale operațiile și fazele de 
fabricație, neajuns ce se manifestă 
atit Ia personalul muncitoresc cît și 
la cel tehnic: maiștrii, șefii de 
tor și servicii funcționale.

Salariații care au vorbit în 
narea generală au subliniat și
deficiente din activitatea secțiilor, 
întreținerea utilajelor mai suferă în 
unele perioade și din cauza lipsei 
pieselor de schimb. Deșeurile, firele 
de slabă calitate își au cauza și în 
variațiile calitative ale acidului, au 
arătat tov. Breitigan Ignat, Savu 
Constantin. Tov. Ru.su Ema a vorbit 
de necesitatea perfecționării activi-

lae, Iacșa David, Strinu 
Deak Bela s-au referit la 
rile existente în domeniul 
muncii făcînd propuneri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
lucru ale muncitorilor.

In orico caz, adunarea salariaților 
de la Viscoza Lupeni ar fi cîștigat 
mult dacă în jurul problemelor puse 
în discuție, mai ales a rentabiliză
rii fabricii ar fi luat cuvintul și ca
dre tehnice, maiștri, ingineri, eco
nomiști. Dar acest lucru nu s-a înțîm- 
plat. In fine, colectivul fabricii dis
pune de rezerve mari, care în bună 
parte au fost reliefate și de aduna
rea salariaților. In perioada ce ur
mează, comitetul de direcție, comi
tetul de partid din fabrică, sindica
tul au obligația să muncească mult 
mai stăruitor, sa întreprindă măsuri 
de mare eficacitate pentru a mobi
liza colectivul întreprinderii, toate 
rezervele interne la obținerea unor 
rezultate substanțial mai mari care 
sa ridice activitatea fabricii la ni
velul cerinței fundamentale recla
mate de economia națională: ren
tabilizarea întreprinderii. Acesta 
este obiectivul primordial în fața 
colectivului F.F.A. „Viscoza" Ltt- 
peni. .

Lucrarea tratează problemele legate de asigurarea, pro
tecției betonului împotriva coroziunii cu ajutorul materiale
lor fabricate la noi în tară. Sînt prezentate caracteristicile 
principale ale materialelor existente și tehnologia de apli
care, insistîndu-se în special asupra acestui aspect. De ase
menea, sînt indicate domeniile de întrebuințare a materia
lelor, sînt date detalii asupra comportării în timp a protec
țiilor și instrucțiuni asupra întreținerii și reparațiilor.

’ Pentru o prezentare cît mai corespunzătoare, lucrarea
conține o serie de tabeld și materiale ilustrative, obținute 
din diferite cercetări de laborator și lucrări executate în 
combinatele industriale din tară.

Lucrarea se adresează inginerilor și .tehnicienilor care 
lucrează pe șantiere și în laboratoare, cît și cadrelor din 
institutele de proiectare, constituind un ghid pentru alege-, 
rea, aplicarea și întreținerea corectă a protecțiilor betonului 
impotriva coroziunii.

Analize de laborator utilizate
în practica geologică

Lucrarea are caracterul unui îndrumător pentru executa
rea analizelor probelor geologice,, recoltate în lazele de • 
prospecțiune și explorare sau pentru clarificarea anumitor 
probleme ale cercetării geologice.

Din cuprins: Colectarea probelor f Prelucrarea probe
lor ; Analize pentru rezolvarea problemelor do stratigrafie 
{determinarea vîrsței relative, a vîrstei absolute, corelarea 
stratelor): Analize geochimice și biochimice} încercări fi
zic.i-mecanicc (greutatea specifică, granutometria, rezistenta 
la forfecare a rocilor, plasticitatea, duritatea, tasarea); Ana
lize pentru determinarea proprietăților fizice (conductibili- 
tate electrica, magnetism, radioactivitate); Determinarea ca
lității substanțelor,minerale utile prin analize (microscopică, 
roentgenograiică, termodiferentială, spectrală de emisie, roent- 
genospectrală, analiza luminiscenței, radiomelrică, chimică, 
electrometrică, colorimelrică și spectrofoțometrică, cromato- 
grafică și de gaze).

Se adresează geologilor, inginerilor mineri, chimiștilor 
și tehnicienilor care activează în domeniul explorării geolo
gice, pe șantiere și in laboratoare.

Ru.su


MIERCURI 14 AUGUST 1968

nKKE»ffiE STEAGUL ROȘU

® ©Memoriile anei găini e Radio
>țlg -*X, dup& un pui de somn i JOI 15 AUGUST

PROGRAMUL I:

. (Utmare din pag. 1)

Lupeni. Șuierul prelung al sirenei se înalță 
spre cerul dimineții de august încremenind lo
tul în jur. Chiar și timpul s-a oprit parcă iu 
Sac. Liniște și nemișcate. Doar sțrepa șpințpcă 
aerul readucind pe aceste locuri ima
ginea momentelor dramatice care au zguduit cu 
39 de ani în urmă întreaga Vale a Jiului.

Momentul e solemn, poale cel mai solemn, 
prin care oamenii 
adus omagiul — îp 
in cel de-at doilea 
meleaguri — figurii 
lungul celor o sută
nului carbonifer Valea Jiului a înfruntat cu dem
nitate nu numai bezna din adincuri, ci și ne
dreptățile sociale. Și Lupeniul anului J929 a fost

prezentului socialist și-au 
ziua care, a marcat trecerea 
secol de minerit pe aceste 
dîrze a minerului care de-a 
de ani de existență a bazi-

momentul cel mai proeminent, cel mai grăitor 
din istoria bătăliilor revoluționare duse de mi
neri împotriva unei lumi nedrepte.

l’c caldarîmul care a fost stropit cu singe de 
mineri, calcă acum cu pietate urmașii...

Peste placa de marmură, în care s-au dăltuit 
cu litere de aur numele martirilor sînt depuse 
coroane din garoafe roșii și jerbe de flori, tot 
roșii. Este prinosul ce-I aduc oamenii prezentu
lui memoriei celor care cu prețul vieții lor au 
înscris o pagină de neuitat în cartea de 
istoriei luptelor revoluționare a poporului 
pentru dreptate și demnitate, pentru un 
luminos.

Prinosul adus amintirii eroismului și 
înaintașilor de către generația prezentă i 
un angajament in fața istoriei: acela de a con
tinua cu aceeași demnitate și 
nară lupta pentru întemeierea 
stării și

aur a 
român 
viitor

jertfei 
este și

dirzenie revoluțio- 
unei lunii a bnnă-

fericirii celor mulți.
I, D.

«m<

Mai virstnici ți mai ti- 
generații. Intre ci inlil- 
soli ai unei generații și 
cu multi ani de mineri!

Apropiindu-mă do noua incintă a 
minei Lonea, simțeam ceva deose
bit in freamătul care, iz.vorind parcă 
din adine, învăluia pentru o clipă 
oamenii adunați grupuri în fața sălii 
de apel și cobora apoi in vale că
tre casele și blocurile în ferestrele 
cărorti florile au răsărit peste noapte.

S-au aduna! aici la Lonea, sute 
de mineri, 
neri. Două 
nim citiva 
mai vechi, 
ia Lonea.

Veteranul Ciocan Nicolae decorat cu 
ocazia Zilei minerului și a Centena
rului mineritului in Valea Jiului cu 
Ordinul Steaua Republicii Socialiste 
Romania clasa a IV-a, discuta cu 
Kopetin Geza. Derulau amintiri. 

f-am apropiat de ci și, după citcva 
clipe de întrerupere, discuția a con
tinuat.

Ciocan baci are 75 de ani. Venit 
in Vale de prin părțile Apusenilor 
in 1011. a muncit la mina Lonea 48 
de ani. . ,

Veselie
din Petrila, autobu- 
drum străjuit de 

— apa iute J’și lim- 
Taiu, sălcii, grădini.

După ieșirea 
zul străbate un 
brazi. In stingă 
pecie a pîriului
Drumul șerpuiește apoi printre slînci 
masive și colțuroase. Peisaj îneîn- 
tător! Deodată, valea se deschide șl 
apare o poirnă cu chioșcuri nenu
mărate, împodobite cu cetină, stegu- 
lețe tricolore și roșii. Erau aici oa
meni de toate vîrstele, bărbați și fe
mei, fele și flăcăi, 
Lunca Florii, unde 
diționalele serbări 
oameni din Valea 
mai de aici, și-au

copii. Aici, în 
se desfășoară tra- 
cimpenești, mii de 
Jiului, și nu nu- 
da-t duminică în-

tîlnire să petreacă, la iarbă verde, 
Ziua minerului. Alături de mineri, 
artificieri, electricieni. vagonetari, 
maiștri și ingineri de mină au venit 
sa se veselească forestieri, ceferiști, 
constructori, cooperatori.

încă de dimineață, chioșcurile cu 
mititei, frigărui, sucuri și bere rece 
au stat la dispoziția primilor sosiți. 
La jarul unui foc se rumenesc ber
beci slropiti din cînd in cînd cu vin.

Către amiază, a venit rîndul artiș
tilor amatori să desfete privirea și 
auzul. Pe estrada încăpătoare ame
najată în mijlocul luncii' și-au do
vedit pe rînd măiestria dansatorii 
din Hațeg, Păucinești, Vața, Romos 
și Petrila, interpret! de cîntece popu-

50 de aniFără doi n-am
Zimbește și din ochi i se 

lacrimi.
Să lupii cu adincul aproape jumă

tate de secol nu-i o ispravă pe mă
sura oricui. Și pentru că a fost in-

lucrați, 
preling

drăgostit de meserie, doi dintre coi 
trei feciori ai Iui Ciocan baci, sin! 
ingineri mineri. Tradiția-i tradiție.

Patruzeci de ani a minerit și Geza 
baci în adîncurile minei Lonea. Arta 
dc-a stoarce pămintului bogățiile as
cunse a moștenit-o de la tatăl și de 
la bunicul lui. Și, cine știe dacă nu 
și tatăl bunicului n-o II lost tot mi
ner.

— Prin Î925, intr-un abataj de pe 
straiul 5, am lucrat in brigada lui

■

Ciocan baci. Mult am învățat și de 
la el, mărturisește Geza baci. Bătri- 
nul Ciocan zimbește din nou.

— Lucram cu roaba, cu trocul, rar 
aveam cite-un vagonet din lemn. 
Cile s-au schimbai de alunei. Nu-ti 
vine să crezi, atîtea s-au schimbat, 
mărturisește bătrinul. Și pe față 
i-am zărit o umbră de tristețe, de 
părere de rău că nu mai este in 
putere să lucreze.

Și-n vreme ce firul înlimplărilor 
din atiția ani de minerit se desfă
șura necontenit, incinta minei a de
venit neîncăpătoare.

Freamătul, pornit de jos a cuprins 
toată suflarea și-n sala de apel a 
minei Lonea, printre cei care intim? 
pină inalții oaspeți, printre minerii 
de azi, se aflau și Ciocan Nicolae 
Și Kopetin Geza.

— Ce minunai e să iii miner as
tăzi, mi-a spus la sfîrșit Geza baci. 
Pe vremea cind eram tinăr, ci'nd 
Valea era a plingerii ne căutau jan
darmii. Astăzi ne vizitează conducă
torii de partid și de stat. Ce bine-ar 
ti -să am douăzeci de ani.

ștnt satisfăcute la nivelul necesită
ților.

„Acest produs — no spunea un 
consumator din Petroșani, pare să 
fie „copilul vitreg" al O.C.L. Ali
mentara. Unitățile de desfacere care 
figurează în nomenclatura O.C.L. ca 
„specializate", în vînzarea produse
lor lactate și-au lărgit sfera de ac
tivitate cu alte produse „cu ponde
re mai mare", ca să-și asigure rea
lizări de plan mai mari. Atenția 
vînzătorilor se îndreaptă înspre a- 
ceste produse astfel 
unitățile specializate își vor pierde 
pe’drum specificul", 
laptelui la pahar — 
alt consumator nn ia amploare poa
te și din cauza condițiilor de de
servire. Un pahar cu lapte e con
sumat cu multă plăcere în fata unei 
mese curate, într-un local îngrijit. 
In prezent nu dispunem de prea 
multe centre de desfacere cu con
sumul pe Ioc. Iar cele existente, 
puține la număr, e de dorit să, fie 
mai curate, mai atrăgătoare și dacă 
se poale să ofere cit mai curînd 
consumatorilor paharul cu lapte 
proaspăt și cald, așa după cum o 
doresc majoritatea consumatorilor".

Cauzele pentru care au scăzut co
menzile de lapte emise 
brică țrebuie căutate 
Lărgirea actualei rețele 
tarea de noi unități, ar 
nită atit pentru consumatori cit 
pentru O.C.L. Alimentara și Fabrica 
de lapte.

• Inițiativa lăudabilă pornită cu cî- 
tiva ani în urma pentru deservirea 
la domiciliu ar trebui să constituie 
o preocupare mai asiduă a condu
cerii O.C.L. Alimentara astfel îneît 
să fie atrași cit mai mulți abonați. 
Tot atunci și furpizorul poate și 
trebuie să facă mai mult pentru îm
bunătățirea calității produselor. Căci 
cea mai eficace reclamă nu și-o face 
decît produsul în sine, prin călită? 
tile lui.

coteț strain 5,15 Gimnastică; 5,30 
de știri;-6,00—8,25 Mu- 

actualități; 8,25 Moment
8,30 La microfon, me-

că încet, încet

„Consumul — 
ne spunea un

către fa
in comerț, 
prin înfiin- 
fi birje ve- 

și

(Utmate din pag. 1)

deșteptat cele mai năstrușnice idei: 
ba că am fost furată de vreo per
soană străină trecută intîmplător 
prin curtea noastră, ba că 
sesc într-o frigare proaspătă 
vecin etc.

In cotețul cu pricina am 
tată și neștiută de nimeni două zile, 
ceea ce, e foarte adevărat, nu mi-a 
convenit, In a treia zi de 
șoferul Bogdan Gheorghe 
un vecin (Popescu Pavel) 
coteț o roată de rezervă 
șină, pe care se găseau 
șederii
urme, după ce a scos 
șoferul s-a întrebat în gura

o fi autorul lor. N-am avut cu- 
s-o tulesc pe lingă el. Mi-a 

frică. Dumnealui îi place să 
acasă cu mașina în plină vite- 

și calcîn-
Bine n-a procedai

mă gă- 
a unui

dimineață, 
însoțit de 

a scos din 
de Ia mâ
ți rme

mele. Cînd a văzut
roata

ale 
aceste 
afară, 
mars

cine 
rajul 
fost 
vină
ză, îngrozindu-și vecinii 
du-mi suratele.
nici vecinul Popescu Pavel care a- 
vînd cunoștință despre dispariția 
mea și auzind cuvintele șoferului 
a bănuit imediat că mă aflu în co
teț, și in ioc să mă scoată afară, a 
preferat să fugă la stupina și să-i 
spună: „Găina ta trăiește! Caut-o 
prin toate 
nu-ți scape 
fii cu mare 
ai să intri 
Gheorghe...".

Vecina a .venit imediat și m-a 
scos din coteț.

Am văzut în acest moment că în- 
trp stăpînii și vecinii mei —• oame
ni in toată firea — se iscase o ade-

cotatele vecinilor. Să 
necontrolat vreunul. Să 
atenție mai ales cînd 
în coletul lui Bogdan

vărată stare de război. In aceeași 
zi, cînd a venit gazda acasă, șofe
rul a încercat s-o ia la palme pe 
stăpînă. își adusese aminte de acu
zațiile de hoț pe care vecina i Ie-a 
Irîntit în fața.

A doua zi — pînă unde pot de
grada relațiile dintre vecini — gaz
dele mele l-au reclamat la miliție pe 
șofer, acuzîndu-1 de hoție și aten
tat Ia lovire fizică. Dar nu s-au 
mulțumit cu atit. Cum dușmanul tre
buie împresurat pentru a-1 doborî, 
dumnealor au trimis o scrisoare re
dacției ziarului „Steagul roșu" 1n 
care au înșirat cu toate amănuntele 
„partea de vină" a șoferului, dar 
pe a lor au trecut-o sub tăcere. In 
citeva zile tpți vecinii au aflat de 
neînțelegerea dintre ei.

Iată cum rejațiilc dintre oameni, 
relațiile 
cine și 
vulgară, 
tornicia
de suprafață și păreri nefondate în 
legătură cu anumite lucruri. Eu știu 
că adevărații oameni nu-și înăcresc, 
nu-și amărăsc zilele cu astfel de... 
găinării".

După ce a rîcîit aceste memorii, 
se bănuiește că găina a ciugulit co 
i-a ieșit în cale ca să-și polplească 
foamea și s-a furișat în cotețul stă- 
pinilor săi. N-a vrut să dea ochii 
cu suratele, nici cu cocoșul, care 
tocmai era la plimbare. De ce să 
provoace ceartă pentru că ș înnop
tat prin cotețe străine și a fost cău
tată atita vreme? Doar e o găină 
cu cap I

firești dintre familiile ve- 
prielene pot lua întorsătură 
grosolană, atunci cînd sta- 
lor se bazează pe interese

e

©
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tâie din Petrila, Petroșani și Hațeg. 
■A venit apoi rîndul fanfarei mine
rilor din Lonea, orchestrei de muzi
că ușoară „Atlas" din Petroșani.

Aplauzele însuflețite au răsunat 
în întreaga Vale atunci cînd artiștii 
amatori de la Căminul cultural din 
Cimpa, conduși de neobosita Pă- 
trășcoiu Maria, au prezentat monta
jul muzical-folclbric „Nunta de pe 
Jii".

La cabană, mulți tineri au făcut 
cerc în jurul orchestrei de muzică 
ușoară „Sincopa" din Petrila. Mai 
apoi, de la ascultat au trecut la 
dans. Intr-o sală alăturată, îmbră
cat! în frumoasele lor costume popu
lare, chipeși flăcăi și mindre fete 
din Lonea, Cirnpa și Jieț s-au prins 
intr-o învirtită îndrăcită.

Am întîlnit la Lunca Florii și un 
om necăjit, pe Jura Nicolae, vestit 
fluieraș cimpean. („Că doară am cîn- 
tat și la București"). Ținea fluierul 
în buzunar și era mihnit că nu au 
venit și „liăilalți soliști" să cînte 
cu ei pe scenă. Piua la urmă, bă- 
trînul s-a consolat ascultîndu-și cele 
trei fiice cîntînd in „Nunta de pe 
Jii".

L-am mai cunoscut la Lunca Florii 
pe un alt meșter al doinitului 
fluier, pe Burdea Ilie. Făcuseră
menii roată in jurul lui, iar Ilie șco-

tea din micul tub de lemn melodii 
cînd duioase, clnd săltărețe.

Cînrl și-a semnalat prezenta și ne
dorita ploaie, dansatori, n-au cobo- 
rît de pe scenă; ba jucau parcă și 
mai cu foc. Dar nici spectatorii nu 
sau îndurat să plece.,.

In sfîrșit, ploaia a contenit. Plnă 
lirziu în noapte veselia și buna dis
poziție a fost prezentă, acolo, pe 
ambele maluri ale Tăii celei iuți și 
limpezi.

Francisc VETRO

Spectacolul 
festiv —
emofionant 
eveniment

din
oa-

ar fistic
(Urmare din pag. 1)

Felicitări adresate

Pă- 
slă- 

in amintiri momentele com- 
coregraiice — bine coordo- 
armonios .sincronizată — și 
de expresiva, ilustrație mu

Combinatului carbonifer
Valea Jiului
COMITETUL DE DIRECȚIE 

AL ÎNTREPRINDERII MINIERE MOTRU

Cu prilejul Zilei minerului și a sărbătoririi centenaru
lui de către unitățile miniere din Valea Jiului, vă transmi
tem cele mai călduroase urări de sănătate și fericire dorin- 
du-vă noi succese în activitatea ce 
săvirșirea construcției socialiste in

o desfășurați pentru de- 
scumpa noastră patrie.

DE PROIECTĂRICOLECTIVUL INSTITUTULUI
ȘI CERCETĂRI MINIERE PENTRU LIGNIT, CRAIOVA

Cu prilejul Zilei minerului și aniversarea a 100 de ani 
de Ia începerea mineritului în Valea Jiului vă urăm noi suc
cese în muncă și vă adresăm tradiționalul „Noroc bun" !

EXPLOATAREA MINIERA BAIA SPRIE
Minerii, preparatorii și toți salariații Exploatării miniere 

Baia Sprie vă felicită călduros cu ocazia aniversării a 100 de 
ani de Ia începutul mineritului in bazinul Văii 
bucurăm din inimă pentru succesele obținute in 
in viață a mărețelor sarcini trasate de partid. 
Zilei minerului vă dorim noi succese in muncă, 
o viață fericită minerilor, preparatorilor, inginerilor, tehnicie
nilor și tuturor salariaților unităților combinatului.

Jiului. Ne 
traducerea 
Cu ocazia 1 
sănătate și

COLECTIVUL CENTRULUI DE CERCETĂRI 
PENTRU MINEREURI NEFEROASE DIN BAIA MARE

Cu prilejul Zilei minerului vă felicităm călduros pentru 
rezultatele obținute și vă dorim noi succese in activitatea 
dumneavoastră viitoare.

tOil fet*.

de mîine).

t
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5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață;
Buletin 
zică și 
poetic;
lodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Lectură dra
matizată — „Șoseaua Nordu
lui" de Eugen Barbu; 10,10 
Pagini din operete; 10,30 Mu
zică populară din Dobrogea; 
11,00 Buletin do știri; 11,05 
Ora specialistului; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Glume muzi
cale — muzjcă ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologici 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
14,00 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor; 14,15 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri);
14.35 Radiopublicitate; 14,50 La 
umbra brazilor — muzică u- 
șoară; 15,00 Buletin, cje știri. 
Buletin moteo-rutier; 15,20 Mu
zică din operete; 15,30 Con
sultație juridică; 15,40 Cîntă 
Ana Lăcătușu și Chirii Semovt 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Jo
curi populare; 16,30 Corespon
dență specială. Noi drumuri 
trec pragul Porților de Fier, 
Radioreportaj de Valeriu Dă- 
escu; 17,15 Antena tineretului; 
17,45 Sub mindre flamuri 
tricolore — program de cînte
ce patriotice; 18,00 Buletin de

. știri; 18,02 Tribuna radio; 18,15 
Folclor muzical; 19,00 Radio- 
gazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Carnet plastic; 20,20 Me
lodii populare cil Ana Pop Co- 
rondan și Costel Moisa; 20,^5 
Noapte bună, copii; 21,00 Mu
zică; 21,05 Teatru radiofonic 
serial. „Limuzinele morții" de 
Haralamb Zincă; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 Moment poetic;
23.35 Amintiri, amintiri — mu
zică ușoară; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05-5,00 Estrada noc
turnă-

PROGRAMUL II:

Secvență din me
ciul Știința Petro
șani — Metalul 
Copșa Mică, divi
zia C. (Cronica 
meciului — in zia
rul

Spartak Subotîța 0-1
programului cultural-

©

două fele (Ileana Zanche, Geta 
tru) și de corifei. Vor rămine 
ruitoare 
poziției 
nală și 
deosebit
zicală (ing. Lucian lonescu).

In partea a doua a spectacolului 
— ilustrare pe fond folcloric a feri
citei vieți a minerilor de azi — ca 
o aăevărală revelație artistică a g- 
părul spectatorilor orchestra de mu
zică populară compusă din forma- ■ 
(ijle reunite ale cluburilor noastre 
(dirijor prof. Gheorghe Popa). Bro
date pe ritmul autentic local, 
antele folclorice interpretate 
ral ele mănunchiul florilor 
noastre amatoare (Mariana 
Rica Moraru, Maria Bogdan, Iacob 
Moldovan și Nicolae Siminic) s-au 
înscris și ele printre reușitele spec
tacolului. La fel de reușită a fost și 
evoluția dansatorilor — mineri de 
pe Vale, moli din Brad și Țebea, 
vinători din llia și iurnaliști de la 
Hunedoara. Elogii meritate se cuvin, 
de asemenea, corului și orchestrei 
susținătoare a acestuia '(dirijor 
C. Ungureanu).

In încheiere, 
contemplative, 
la prezentarea 
tacol, de impresionant 
datorește unei munci intense, 
a solicitat eforturi, perseverentă, în
credere în forțe și putere de sacri
ficiu. Da, sacrificiu, pentru că arta 
(fie ea și de amatori) nu se naște, 
după cum se știe, din exhibiții co
mode. Factorul esențial, elementar și 
indispensabil, în crearea unui spec
tacol trainic care să rumină în 
amintirea spectatorilor va fi oricind 
entuziasmul exploziv, pasiunea și 
dăruirea de sine în slujba frumosu
lui..

la cadrul 
sportiv consacrat Zilei minerului și 
centenarului, duminică s-a desfășu
rat la Lupani întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipa locală 
Minerul și Spartak Subolita (R.S.F. 
Iugoslavia).

In prezenta a peste 2 000 de spec
tatori, arbitrul Alexandru Zolotaru 
rlin Petroșani a condus următoarele 
formații:

Minerul Lupeni: Daia — Dobre, 
Riz&a, Pali, Rus — l’avel, Tulea — 
CotroazS, Șerban, Sima, Precup. 
Spartak Subotița : Zaklanovici — 
Kopilovici, Kustodici, Sebok, Bles- 
kanj I — Tankovici, Raicici — Bor- 
belj, Torzici, Vitkovici, Bleskanj IJ. 
(In 
tos 
bruș și Poenar de la Minerul și

schimburi de 
dorința de a

partea a doua a întîlnirii au mai 
t folosiți : Lucuță, Uileț’an, Am-

Cubici de la Spartak).
Încă de la primele 

mingi se face simțită 
învinge a ambelor echipe. Dar soar
ta a surîs. mai întîi, jucătorilor iu
goslavi. In min. 5, mijlocașul Bor- 
belj, de la aproximativ 10—12 me
tri de poarta apărată de Daia, ex
pediază puternic balonul în plasă. 
Surprinsă de primirea timpurie a go
lului, apărarea echipei localnica tre
ce prin momente de derută. Oaspe
ții sînt pe punctul de a majora sco
rul, dar mingea expediată de un a- 
lacant iugoslav spre poarta minerilor 
a intîlnit bara acesteia.

Treptat, încurajată de public, e- 
chipa gazdă își revine. In fazele de 
poartă, atacul își leapădă timidita
tea, devine mai incisiv, își creează 
situații de a egala. Amintim faza

CLAS A M E W T U 1
brili-
colo- 
artei 

Lungii,

citeva cuvinte... ne- 
Faptul că s-a ajuns 

unui asemenea spee- 
succes, se 

care 
în

divizie? naționale
de fotbal

A

din min. 24 cînd mingea șutată din 
afara careului de Sima este scoasă 
miraculos in corner de portarul oas
peților.

Pînă Ia pauza înregistrăm ocazii 
de gol atit la o poartă cit și la cea
laltă. Dar imprecizia șuturilor și in
tervențiile de ultim moment 
tarilor au menținut scorul 
bat.

Nu mult după începerea 
a doua reprize, localnicii 
lingă o mare ocazie de a egala : in 
min. 49 Cotroaza scapă singur spre 
poarta adversă, dar trage alături. In 
min. 65 bara salvează de astă dată 
poarta echipei locale de la primirea 
unui gol.

In ultimele minute de joc gazdele 
luptă din răsputeri pentru obțlrțerea 
egalării, dar golul mult așteptat nu 
se înscrie. Fluierul final al arbitru
lui consemnează victoria meritată a 
oaspeților cu scorul de 1—0.

După joc, antrenorul Ilie Cricitoiu 
ne-a declarat: „In campionat vom 
lupta pentru primul loc in clasa
ment" 1

Ramîne de văzut...

ale por-
neschim-

I. B.

tee
©

©

7,00 Cîntece șl jocuri popu
lare; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rqtier; 7,40 Muzi
că; 8,00 Melodii populare Ia 
diferite instrumente; 3,30 Bu
letin de știri; 8,35 Dansiri 
simfonice de compozitori ro
mâni; 9,42 Piese 
10,00 Buletin de 
Muzică ușoară, 
să știu (emisiune de știință 
și tehnică pentru școlari); 10,55 
Noi Înregistrări de muzică 
populară; 11,15 ClntS Juja 
Matrai și Cristian Popescu; 
12,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,10 Interpret! 
de muzică populară : Tila Băr- 
buloscu și Valeriu Vărzaru;
13.15 Muzică populară; 13,30 
Din țările socialiste; 14,00 Ra
diojurnal; 15,00 Voci, orches
tre, melodii; 15,45 Melodii 
populare; 16,00 Trei schite sim
fonice de Constantin Bobeșcu;
16.15 Jocuri populare; 16,?0 
Sfatul medicului; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Muzica populară inter
pretată de Ion Bogza, Maria 
Păuncscu și Ion Albeșteanu; 
17,40 Radiopublțcitate,; 18,00 
Muzică de promenadă; 18,15 
Melodii de Aurel Giroveanu;
18.30 Memoria pămintului ro
mânesc; 18,55 Buletin de știri; 
19,00
19.30 
21,00
Fonoteca de aur. Liviu Rebrea- 
nu; 22,00 Concertul nr. 3 iu 
Sol major pentru vioară șl 
orchestra de M'ozart; 22,26 
Muzică ușoară; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Muzică din ope
re românești; 24,00 Meridiane 
melodii (reluare); 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin metep- 
rutier.

msu'

de estradă; 
știri; 10,05 

10,30 .Vreau

Prelucrări din folclor; 
Scriitori la microfon; 
Buletin de știri; 21,45

cău; Farul — A.S.A. Tg. Mureș.

1. Steaua 1 1 0 0 3—0 2
2. Politehnica Iași 1 1 0 0 2—0 2

3—4. „U" Craiova 1 1 0 0 3—2 2
3—4. A.S.A. Tg. Mureș 1 1 0 0 2—1 2

5—12. Jiul 1 0 1 0 1—1 1
5—12. Vagonul 1 0 1 0 1 — 1 l 1 n on
5—12. Farul 1 0 1 0 1—1 1
5—12. Crișul 1 0 1 0 1—1 1 10,30
5—12. Rapid 1 0 1 0 0—0 l 17,30
5—12. Petrolul 1 0 1 0 0—0 1 18,00
5—12. „U'î Cluj 1 0 1 0 3—3 1 18,30
5—12. Dinamo Bacău 1 0 1 0 3—3 1 19,00
13—15. U.T. Arad 1 0 0 1 2—3 0 19,30
13—15. Dinamo București 1 0 0 1 1—2 0 19,50
13—15. Progresul 1 0 0 1 1—2 0 20,00

16. I’.C. Argeș 1 0 0 1 0—3 0 20,30

ETAPA VIITOARE 18 AUGUST 21,15
21,35

Jiul — „U" Craiova ; „U" Cluj - Rapid Dinamo Bu-
22,45cureșli — Vagonul ; Petrolul — •Steaua ; F.C. Argeș — Poli-

tehnica Iași; U.T.A. — Crișul ; Progres:i! —. Dinamo Ba- 23,00

TELEVIZIUNE
MIERCURI 14 AUGUST

Tv. pentru specialiștii din industrie: Ciclul ^Automa
tizarea".
închiderea emisiunii de dimineață.
Pentru copii: „Ex-Terra ’68".
Telecronica economică.
Curs de limba germană (reluarea lecției a 5-a), 
Constelația lirei — magazin pentru tineret. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Transfocator.
Varietăți... de Ia mare,
Avanpremieră.
Telecinemaleca: „Ceață la San Francisco".
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.
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STEAGUL ROȘU
Miercuri 14 august 1968

Addis Abeba

Animarea

I

slate CURIERsa se

pentru dezarmare

capi- 
aces- 
anun-

1 ș
I
I

convorbirilor

încheierea convorbirilor
dintre delegațiile P.C 
din Cehoslovacia șl P.S.U.G

PRAGA 13 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

CTK, între delegația Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
condusă de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
și delegația Partidului Socia
list Unit din Germania, condu
să de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., au avut loc la 12 au
gust convorbiri. In comunica
tul dat publicității se arată, în
tre altele : în cadrul convorbi
rilor, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate, 
în spirit prietenesc și tovără
șesc, părțile au relevat impor
tanta Declarației adoptate Ia 
Bratislava, au făcut un schimb 
de informații privind politica 
partidelor lor, situația din cele 
două țări și un schimb de pă
reri referitor la problemele 
principale ale situației interna
ționale actuale și ale mișcării 
comuniste.

Au fost-discutate pe larg pro
blemele privind situația din 
Europa, subliniindu-se necesi
tatea vitală a asigurării secu
rității europene și a colaboră
rii pașnice între popoarele eu
ropene, în spiritul Declarației 
de la București din 1966 și, al 
Declarației de la Karlovy Vary 
din 1967. Cele două părți se 
vor pronunța și de acum îna
inte împotriva activizării re- 
vanșismului, militarismului și 
neonazismului din Germania 
occidentală și vor acorda spri
jinul lor deplin forțelor demo
cratice.

Delegația P.C.C. a salutat 
noua inițiativă a Camerei Popu
lare din R.D.G., îndreptată spre

asigurarea securității europene 
și spre normalizarea relațiilor 
dintre cele două state germane.

Delegațiile au acordat o a- 
tenție deosebită problemelor 
colaborării prietenești și multi
laterale dintre P.C.C. și P.S.U.G., 
dintre cele două țări și au 
constatat cu satisfacție că co
laborarea largă și rodnică bi
laterală va fi utilă construcției 
socialiste și economiei lor na
ționale. S-a căzut de acord a- 
supra măsurilor îndreptate spre 
adîncirea relațiilor economice 
reciproce și spre coordonarea 
planurilor de lungă durată, a- 
supra dezvoltării continue a 
cooperării și specializării pro
ducției, cît și asupra colaboră
rii tehnico-științifice.

Delegațiile au salutat evolu
ția pozitivă a pregătirilor în 
vederea Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești, care urmează să 
aibă loc la Moscova, în noiem
brie 1968.

Convorbirile dintre delega
țiile P.C.C. și P.S.U.G., se spu
ne în comunicat, au adus o 
mare contribuție la cauza unei 
mai bune înțelegeri reciproce, 
iar rezultatele lor vor crea fă
ră îndoială posibilități pentru 
dezvoltarea continuă a relații
lor frățești dintre P.C.C. 
P.S.U.G., dintre R.S.C. și R.D.G., 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului, internaționalis
mului socialist, solidarității, e- 
galității în' drepturi și respec
tării suveranității.

dk
Delegația' P.S.U.G.; a părăsit 

marți Karlovy Vary, înapoin- 
du-se în patrie.

nigersano 
biafreze

și

ȘEDINȚA CONSILIULUI
PARIS 13 (Agerpres). —
Marți a avut loc la Paris, sub' 

președinția generalului de 
Gaulle, o ședință a Consiliului 
de Miniștri al Franței, prima 
după vacanta de vară. Cu ac-st 
prilej, membrii Consiliului au 
iuat în dezbatere proiectul de 
buget al țării pe anul. 1969, ca
re prevede la capitolul chel
tuieli 150 miliarde franci, cu 18 
la sută mai mult decît în actualul 
buget. Alocațiile la acest ca
pitol vor fi îndreptate în spe
cial spre învățămînt și agri-

INDONEZIA

Ample operațiuni 
militare în Borneo

13 (Ager- 
indonezian 
serviciilor 

de

DE MI^ȘÎRI FRANCEZ 
cultură, precum și în direcția 
creării de noi locuri de muncă. 
Proiectul de buget al Franței 
urmează să fie definitivat pî
nă la 1 septembrie.

Secretarul de stat însărcinat 
cu problemele informațiilor, 
Jcel le Theule, a declarat co
respondenților presei că, în 
cadrul ședinței, generalul de 
Gaulle a făcut o scurtă decla
rație asupra situației din Ni
geria, menționînd că în actua
la situație în care a ajuns con
flictul nigerian, pare puțin 
probabil ca el să ia sfîrșit pe 
baza unei soluții militare. Nu
mai o reglementare politică în 
care să se țină cont de perso
nalitatea poporului biafrez, a 
spus de Gaulle, poate duce la 
soluționarea acestei chestiuni. 
Joel le Theule a anunțat, de 
asemenea, că președintele Fran
ței va ține în prima jumătate 
a lunii septembrie o conferin
ță de presă.

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres), 
Cea de-a patra ședință a 

convorbirilor de pace nigeria- 
no-biafreze, care urma să 
aibă loc marți după-amiază în 
clădirea organizației Unității 
Africane din Addis Abeba, a 
fost aminată pentru miercuri, 
ea urmind să se desfășoare la 
Palatul imperial din 
tala etiopiană. Motivele 
tor schimbări nu au fost 
țațe.

Ședința de marți urma 
ocupe in special de problema 
presantă a ajutoarelor în hra
nă și medicamente donate de o 
serie de țări și organizații in
ternaționale victimelor civile 
ale războiului. După cum se 
știe, și in această problemă, 
ca și în aceea de ansamblu 
a soluționării conflictului, po
zițiile celor două delegații sînt 
profund diferite.

★
Delegațiile guvernului fede

ral nigerian și Biafrei au fost 
convocate de împăratul Etio
piei, Haile Selassie, la palatul 
său, pentru data de 14 august 
— anunță agenția France Pres- 
se, citind surse apropiate tra
tativelor de pace de la Addis 
Abeba. Observatorii politici 
care urmăresc îndeaproape e- 
voluția acestor tratative, rele
vă că hotărirea lui Haile Se
lassie de a convoca cele două 
delegații a survenit după cere
rea care i-a fost adresată de 
delegația biafreză de a fi sus
pendate tratativele pînă la re
întoarcerea de la Lagos a lui 
Enahoro. După cum s-a mai 
anunțat, șeful delegației gu
vernului federal Enahoro, a 
plecat marți de la Addis Abe
ba spre Lagos pentru consul
tări cu membrii guvernului ni
gerian.

ii

fie con- 
E1 a a- 

guverna- 
stare de 

său,

DJAKARTA 
preș). Generalul 
Dharsono,. șeful 
de securitate din Java
vest, a declarat că în urma 
incidentelor recente care 
s-au produs pe insulă, si
tuația continuă să 
siderală încordată, 
dăugat că trupele 
mentale „rămîn în
alarmă". In sectorul 
a adăugat Dharsono, viața 
s-a normalizat, dar forțele 
de guerilă nu încetează pre
siunile pentru cucerirea în
tregii provincii orientale, 

socotită ca avînd o deose
bită importanță strategică.

El a precizat că recent a 
fost arestat primarul orașu
lui Bandung, colonelul Dju- 
kardi, acuzat că ar fi avut 
legături cu forțele de gue
rilă.

Generalul Dharsono a 
declarat, de asemenea, că 
în prezent au loc ample 
operațiuni militare în Bor
neo.

R. S. CEHOSLOVACA. — Podul din satul Zdanov, Boemia, construcție de oțel de 570 
m lungime cu un arc de deschidere de 330 m.

Descoperirea a două stranii 
piste de aterizare" 

pentru farfuriile zburătoare
TALCA 13 (Agerpres). — O patrulă de jandarmi care an

cheta asupra prezenței presupuse a unor obiecte zburătoare 
neidentificate in Anzii Cordilieri, a descoperit la 3.200 m alti
tudine, două stranii „piste de aterizare". Aparent de origine vul
canică, ele erau formate din blocuri regulate de aproximativ 2,50 
m lungime și 2 m lățime, cintărind fiecare aproximativ 15—20 
de tone. Cele două piste distincte aveau dimensiunile de 350X 
200 m și, respectiv, 1.000><60 m. Polițiștii, care au fotografiat 
întreg terenul, au declarat că nu au găsit nici o urmă care 
să indice o aterizare a unor aparate cunoscute sau necunoscute.

Totuși, un expert care s-a deplasat la fața locului, a afir
mat că acestea sînt veritabile piste de aterizare pentru farfu
riile zburătoare. Săptămina trecută, numeroși turiști au semna
lat poliției că în apropiere de localitatea Taica, au observat, 
mai ales noaptea, obiecte misterioase, „dansind" pe cer.

Conferința celor 18
♦

GENEVA 13 
Luînd cuvîntul 
marți a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare de la 
Geneva, conducătorul delega
ției U.R.S.S., Alexei Roșcin, a 
cerut Comitetului celor 18 sta
te să analizeze căile și mijloa
cele de a se asiigura îndeplinirea 
de către toate statele a preve
derilor protocolului de la Ge
neva din 1925 cu privire Ta 
interzicerea armiei chimice și 
bacteriologice. Alexei Roșcin 
a atras atenția că S.U.A., Ja
ponia și alte state nu au ade
rat încă la protocolul de la 
Geneva, și, maî mult, Statele 
Unite au folosit această armă 
în războiul de agresiune din 
Vietnam. El s-a pronunțat tot
odată împotriva propunerii 
Angliei ca problema armei 
chimice să fie separată de cea 
a armei bacteriologice, ceea 
ce ar însemna o revizuire a 
protocolului de la Geneva. Re
prezentantul sovietic s-a re
ferit, de asemenea, ta nece-

(Agerpres). 
în ședința

sitatea încheierii 
priviyd folosirea

unui acord 
fundului mă

rilor'și oceanelor exclusiv în 
scoouri pașnice, precum și la 
unele măsuri de dezarmare, 
ca crearea de zone denuclea- 
rizate. lichidarea bazelor mili
tare străine etc.

Reprezentantul S.U.A.. Geor- 
ae Bunn, a declarat că quver- 
nul său nu a hotărît dacă va 
cere revizuirea protocolului 
de la Geneva din 1925 și a. a- 
rătat că ar prefera ca secre
tarul qeneral al O.N.U. să 
aprecieze dacă acest protocol 
trebuie revizuit sau nu. Au 
luat, de asemenea, cuvîntul 
M.A. Husain (India) și E.L.M. 
Burns (Canada), care s-au re
ferit la diferite probleme pri
vind controlul asupra explo
ziilor nucleare.

Reprezentantul 
Jorqe Castaneda, 
tat la rîndul său 
bordare cuprinzătoara a proble
mei dezarmării nucleare.

Mexicului, 
s-a pronun- 
pentru o a-

;ți

Vietnamul de sod

Lupte îndîrjite
SAIGON 13 (Agerpres). —
Forțele patriotice din Viet

namul de sud au lansat noi 
atacuri asupra pozițiilor deți
nute de trupele americano-

Partidul democrat și Vietnamul
Oricît au încercat cercurile 

politice influente din S.U.A. să 
elimine problema vietnameză 
de pe agenda disputei electo
rale, realitatea a demonstrat că 
ea constituie, la ora actuală, 
evenimentul care preocupă în 
cel mai înalt grad opinia pu
blică și, implicit, corpul electo
ral american.

Nici tabăra democraților nu 
a fost ferită de presiunile e- 
xercitate în legătură cu acest 
război. încă din perioada ale
gerilor preliminare a devenit 
evident că pozițiile adoptate de 
diferitii candidați față de pro
blema vietnameză vor avea o 
greutate deosebită atît în re 
privește viitorul lor politic, cit 
șl influențarea corpului electo
ral. Semnificativ pentru starea 
de spirit care domnește în pre
zent în S.U.A. este faptul că 
toți pretendenții Ia învestitură, 
s-au pronunțat în favoarea în
cetării acestui război, 
nirea fățișă a actualei agre
siuni împotriva poporului viet
namez este considerată drept 
o sinucidere politică.

In general, observatorii po
litici din Washington conside
ră că vicepreședintele Hubert 
Humphrey (în absenta defunc
tului senator Robert Kennedy), 
are cele mai mari șanse de a 
obține minimul de 1.312 voturi 
necesare învestiturii sale drept 
candidat al Partidului democrat 
la președinție. Unii dintre ei 
sînt de părere că cifra va fi 
realizată chiar din primul tur 
de scrutin. Dar intrarea neaș-

teptată în lupta pentru învesti
tură a senatorului George 
McGovern, considerat drept 
continuator al ideilor politice 
ale familiei Kennedy, a dus la 
întărirea adversarilor războiu
lui din Vietnam și a sporit, 
în același timp, dilemele și in
certitudinile lui Humphrey. Se 
consideră că această nouă si-

rea unui compromis acceptabil 
sprijinitorilor celor doi sena
tori „pacifiști", Eugene Mc
Carthy și George McGovern, 
compromis care nu trebuie în
să să constituie o dezaproba
re fată de președintele Johnson 
— și în consecință pentru 
Humphrey — va trebui să fi
gureze printre sarcinile prin-COMENTARIUL ZILEI

îs ai

saigoneze in diverse regiuni 
ale țării. In ultimele 24 
ore grupuri de patrioți 
angajat lupte îndîrjite cu tru
pele inamice în împrejurimile 
Saiqonului. In apropiere de 
Can Giuop, la numai 26 ki
lometri de capitala sud-viet- 
narneză, două companii ale 
diviziei a 9-a a infanteriei a- 
mericane au fost prinse sub 
focurile de arme automate .ale 
detașamentelor Frontului Na
țional de Eliberare. Timp de 
cîteva ore în acest sector au 
avut loc lupte grele, în cursul 
cărora au fost înreqistrate 
pierderi de ambele părți — re
latează corespondentul agen
ției France Presse. In același 
timp, patrioții au supus unui 
intens bombardament cu mor- 
tiere fortificațiile trupelor 
saigoneze din provincia Bien 
Hoa, la aproximativ 30 kilo
metri de Saiqon. Ciocniri vio
lente între unități ale F.N.E. 
și trupele amerîcano-saiqoneze 
au avut loc și în apropierea 
fostei capitale imperiale, Hue.

Bombardierele americane de 
tip „B-52” au continuat să

de 
au

efectueze mai multe raiduri 
în regiunea septentrională a 
Vietnamului de Sud. unde 
patrioții dețin poziții fortifi
cate.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — 
La aproximativ 30 de kilo

metri la sud de Saiqon se des
fășoară în prezent una din cele 
mai puternice bătălii de la 
începutul acestui an. își în
cep corespondenții de presă 
relatările lor despre situația 
militară din Vietnamul de 
sud. Ciocnirile au început luni 
dimineața, cînd trei brigăzi a- 
parținîhd celei de-a noua di
vizii americane au fost sur
prinse de unități ale patrioți- 
lor în provincia Long An. 
Purtătorul de cuvînt al coman
damentului american de la 
Saigon n-a furnizat decît foar
te puține indicii despre luptele 
care se desfășoară încă, dar, 
după cum precizează cores
pondentul agenției France 
Presse, se pare că pînă în mo
mentul de față trupele ameri
cane au înreqistrat pierderi 
deosebit de grele.

❖ ❖❖
La 13 august, președintele 

R.S. Cehoslovace, Ludvik vo- 
boda, l-a primit pe R. Pre- 
bisch, secretarul general al Con
ferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare, care face o vizi
tă in Cehoslovacia.

Marți la amiază a avut loc 
la Ministerul Informațiilor al 
Greciei, o conferință de presă 
in cadrul căreia, purtătorul de 
cuvînt al guvernului a anunțat 
ziariștilor că în cursul dimine
ții a avut loc un atentat la via
ța primului ministru grec, 
Gheorghios Papadopoulos, în 
timp ce acesta se întorcea la 
Alena de la Lagonisi, reședin
ța de vară. Purtătorul de cu
vînt a subliniat că premierul 
grec a scăpat nevătămat. Ofi
țerii din garda personală a pri
mului ministru l-au arestat pe 
atentator : Gheorghios Panagu- 
ris, fost ofițer în armata greacă.

Generalul argentinian Adolfo 
Candido Lopez, eliberat zilele 
trecute după ce a fost deținut 
mai multe 
declarații 
a denunțat 
gativă" și 
popular 
lui președintelui Ongania. Ge
neralul Lopez, fost director al 
institutelor de învățămînt ale 
armatei a cerut printre altele 
ridicarea interdicțiilor impuse 
partidelor politice argentiniene.

Postul 
voluției 
mis un 
rului Apărării Naționale 
Congo (Brazzaville), în care se 
anunță că au fost ridicate de
finitiv pe întreg teritoriul țării 
restricțiile de circulație. Pe de 
altă parte, postul de radio a- 
mintit a anunțat că in Con
siliul Național al Revoluției, 
format inițial din 30 de persoa
ne, au mai fost cooptate alte 
9, reprezentînd fiecare unitate 
administrativă a țării.

Ziarul bolivian „Presencia" 
afirmă că Virginia Garcia, 'on- 
damnată anul trecut sub acu
zația de a fi asasinat pe șeful 
serviciului de informații din ar
mata boliviană, ar fi evadat 
din închisoarea din Camiri, 
unde este deținut și publicistul 
francez Regis Debray. Ziarul 
afirmă că celula Virginiei Gar
da, condamnată la 30 de ani 
inchisoare, se află alături de 
cea a tînărului francez.

In portul britanic Manches
ter continuă să se afle imobili
zate 22 de nave comerciale, ca 
urmare a grevei celor 1.400 de 
docheri. Greviștii revendică 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.
♦ ♦♦

Mai multe persoane au fost 
rănite luni seara în cursul cioc-

♦♦♦
In regiunea fluviului Zambezi 

din Rhodesia, continuă să se 
desfășoare lupte intre detașa
mente de guerilă și unități gu
vernamentale, ajutate de tru
pe sud-africane. Un comunicat 
oficial dat publicității luni la 
Salisbury, lasă să se întreva
dă că forțele regimului nu au 
reușit să realizeze pină în pre
zent succese hotărîtoare împo
triva partizanilor africani.

Spriji-

tuație ar putea avea efecte pe 
două planuri : asupra platfor
mei electorale a democraților 
și asupra alegerii de către 
Humphrey a propriului său vi
cepreședinte.

Pentru a oferi imaginea unei 
convenții relativ „deschise", 
care să prezinte o alternativă 
reală concepțiilor moderate în 
problema vietnameză, adoptate 
de republicani, liderii demo
crate sînt obligați acum să ia 
în considerație punctele de 
vedere ale celor ce se opun 
războiului. In . caz contrar, nu 
este exclusă posibilitatea ca a- 
ceștia din urmă să se desolida
rizeze public de 
partidului sau să 
chiar convenția. Or, exact acest 
lucru dorește să-l evite cu ori
ce preț Humphrey. Vicepreșe
dintele se găsește însă într-o 
situație delicată, întrucît nu 
poate să se desolidarizeze de 
politica vietnameză a adminis
trației Johnson. Astfel, căuta-

progrannil 
părăsească

re-cipale ale comitetului de 
dactare a platformei electorale 
democrate.

In ce privește alegerea can
didatului la vicepreședinție. 
Humphrey, care manifestă mult 
optimism în ce privește șan
sele sale de a primi învestitu
ra, trebuie să facă fată unei 
probleme asemănătoare celei 
a candidatului republican Ri
chard Nixon: desemnarea Li
nei persoane care să consti
tuie un factor de unitate in
tr-un partid, mult mai dezbinat 
și disparat decît este ce! repu
blican. Anunțarea candidaturii 
senatorului McGovern a deter
minat pe unii comentatori să 
vadă o posibilitate reală pen
tru Humphrey de a și-l alătu
ra, obținînd 
„secondant", 

' mod hotărît
Vietnam și 
celași timp, 
lor susținători 
Kennedy. Singura

în felul acesta un 
care se opune în 

războiului din 
beneficiază, în a- 
de sprijinul foști- 

ai lui Robert 
dificultate

constă însă în faptul că Mc
Govern nu pare să fie dispus 
să facă concesii în opoziția sa 
față de războiul din Vietnam, 
la fel ca 
thy.

Cei doi 
tre timp 
derea atragerii unui număr cît 
mai mare de voturi din partea 
electorilor la apropiata 
lie și a slăbi, în acest 
zițiile lui Humphrey, 
fac declarații în care 
că, în cazul investirii 
vor precupeți eforturile în ve
derea încetării războiului și a- 
ducerii militarilor din Vietnam 
la casele lor. Dar, spre deose
bire de McCarthy, care își a- 
xează ■ campania în principal 
pe tema, vietnameză, McGovern 
a abordat cu curaj și delicata 
problemă a discriminării rasia
le din S.U.A. pe care o consi
deră ,;o amenințare de o 
vitate extremă la adresa 
țiunli".

Indiferent cine va fi ales 
didatul Partidului democrat >a 
președinție, actuala campanie 
electorală a demonstrat, în 
mod cît se poate de limpede, 
că pentru a atrage voturile a- 
legătorilor, cei ce aspiră la în
vestitură sînt nevoiți să se li
citeze între ei în ce privește 
promisiunile de a scoate Sta
tele Unite din războiul din 
Vietnam. Ce poate fi mai con
vingător decît aceasta, pentru 
starea de spirit a poporului a- 
merican care vede în politica 
dusă de S.U.A. în Vie.tnam, 
pentru a cita tot din ziarul 
„New York Times", „o tragică 
aventură națională".

și senatorul McCar-

senatori continuă în- 
campania lor în ve-

conven- 
fel, po- ['

Ambii 
promit 
lor, nu

gra-
na-

can-

I. RETEGAN
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săptămîni pentru 
antiguvernamentale, 
din nou drept „ne
lipsită" de sprijin 

activitatea guvernu-

de radio „Vocea Re- 
Congoleze", a trans- 
comunicat al Ministe- 

din

Demiterea șefului 
statului major a! 
armatei boliviene

LA PAZ 13 (Agerpres). — 
Președintele Boliviei, Rene 

Barrientos, a demis luni 
noaptea pe qeneralul Marcos 
Vasquez Sempertegui din 
funcția de șef al statului ma
jor al forțelor armate bolivie
ne. Cercurile oficiale din La 
Paz interpretează această ho- 
tărîre ca mareînd dorința pre
ședintelui țării de a restabili 
situația politică existentă în 
țară înaintea fugii în străină
tate a fostului ministru de 
interne, Antonio Arquedas. 
Barrientos ar inteționa să for
meze un nou guvern în care 
ar fi reinteqrati majoritatea 
miniștrilor civili din trecut. 
El ar fi dispus, de asemenea, 
să accepte 
delor care 
zentate în 
dent.

Luni seara, în capitala Bo- 
liviei s-a anunțat că în în
treaga tară domnește calmul. 
Cu toate acestea, potrivit 
respondentului din La 
al aqenției France Presse, 
toritățile se așteaptă la
manifestații antiguvernamenta
le atît în capitală cît și în al 
doilea oraș al tării ca mări
me, Cochabamba, unde în ul
timele zile s-au produs tulbu
rări.

colaborarea 
nu au fost 
cabinetul

parti- 
repre- 
prece-

co- 
Paz 
au- 
noi

nirilor între studenții și poli
ția din Montevideo, care con
tinuă fără întrerupere de trei 
zile. Tulburările sînt o urmare 
a percheziției efectuate vine
rea trecută in Universitatea din 
Montevideo de către poliția 
uruguayană.
❖ ❖❖

Partidul revoluționar de gu- 
vernămînt din Guatemala a a- 
nunțat luni că a obținui victo
ria in alegerile municipale care 
s-au desfășurat duminică. Po
trivit cifrelor guvernamentale, 
candidații acestui partid au ob
ținut 70 la sută din locurile 
de consilieri in 255 de muni
cipalități pentru care rezulta
tele sînt definitive. Au mai ră
mas de comunicat rezultatele 
din 39 de municipalități, dar 
se apreciază că succesul Parti
dului de guvernămint nu mai 
poate fi contestat.

Proiectul de constituție pri
vind obținerea independenței 
Guineei așa-zis spaniole, su
pus unui referendum popular, 
a fost aprobat în proporție de 
70 la sută de către alegători. 
Aproximativ 115.000 de locui
tori ai acestei țări au partici
pat la vot. Noul stat care ur
mează să obțină independen
ța la 12 octombrie, conform 
constituției aprobate, este for
mat din teritoriul Rio Muni, 
Insula Fernando Po și cîteva 
mici insule din apropierea 
coastelor de vest ale continen
tului african. Populația sa este 
de aproximativ 250.000 de lo
cuitori.

Tulburările rasiale din nu
meroase orașe americane aduc 
din nou în prim plan proble
mele legate de situația negri
lor din ghetourile S.U.A. De 
citeva zile, orașele Little Rock 
(Arkansas), Miami (Florida) și 
Los Angeles (California), se a- 
flă în stare de alertă. Cartie
rul Watts din Los Angeles, unde 
trăiesc 335.000 de negri, a fost 
luni teatrul unor ciocniri vio
lente între poliție și manifes
tante de culoare, soldate cu 
trei morți și 44 de răniți, din
tre care șase polițiști. Șeful 
poliției din acest oraș a decla
rat că au fost 
forțele pentru 
dinii.
❖ ❖❖

In cercurile 
lawayo, al doilea oraș ca 
rime din Rhodesia, subiectul 
principal al comentariilor pare 
să fie demisia prezentată de 
magistratul Dendy Young, 
membru al inaltei Curți de Jus
tiție din Rhodesia. Motivul a- 
cestei demisii, a precizat 
Young într-o declarație făcută 
luni, îl constituie anumite „pro
bleme de conștiință", care, a 
explicat el, se traduc prin re
fuzul său de a mai susține re
gimul ilegal al lui lan Smith.

mobilizate toate 
menținerea or-

oficiale din Bu- 
mă-

REPUBLICA MALGAȘÂ. — Bazarul din Tananarive este un 
adevărat muzeu de artă populară. Deosebit de frumoase sînt 
articolele din fibre, din rafie — uriașele coșuri, farfurii, pălării 
Împodobite cu ornamente în culori vii. Ele sînt împletite de fe
meile de naționalitate merina, care trăiesc în împrejurimile ora
șului Tananarive și în regiunea centrală muntoasă a Mada
gascarului.

In fotografie : Aspect de la bazarul din Tananarive.
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Intensificind mișcarea lor 
grevistă, echipajele marinei 
comerciale italiene au provocat 
luni blocarea altor 35 de vase, 
printre care marile pachebo
turi „Michelangelo" și „Leo
nardo da Vinci”. Grevele ma- 
teloților au început săptămina 
trecută și vor continua pînă 
joi. Greviștii cer imbunătățireț. 
salariilor și a condițiilor de 
muncă.

Un număr de aproximativ 
100 de intelectuali spanioli, cu- 
prinzind ziariști, scriitori, pro
fesori universitari, pictori, au 
adresat vicepreședintelui Spa
niei, amiralul Luis Barrero Blan
co, o nouă scrisoare prin care 
protestează împotriva măsurilot 
represive ale guvernului împo
triva presei.

După cum s-a anunțat ofi
cial la Manila, numărul victi
melor cutremurului din 2 au
gust din capitala Filipirielor, 
se ridică la cifra de 331 per
soane. Pe de altă parte, ser- 
viîiul seismologie eln Manila 
a anunțat că seismele înregis
trate după 2 august au înce
put să piardă din intensitate.

In fața unui tribunal din 
Port-au-Prince, a început luni 
procesul intentat de autorită
țile haitiene consulului brita
nic în Bahamas, David Knox, 
acuzat de a fi complotat răs
turnarea de la putere a pre
ședintelui haitian Duvalier. Sur
se diplomatice au declarat că 
Knox va fi învinuit de spionaj, 
complot împotriva securității 
statului și încercare de mitui
re a șefului poliției, Federick 
Arty, precum și de stabilire a 
unor contacte cu exilații hai- 
tieni în Bahamas, înaintea în
cercării de invazie de la 20 
mai. Knox a fost arestat la 31 
mai, cînd a sosit la Port-au- 
Prince, sub un nume fals, și 
a plătit unui medic 60 dolari 
pentru a-i face o operație de 
schimbare a fizionomiei.
❖ ❖❖

Nava americană „Pacific 
Seal", a fost lovită luni seara 
de un obiect „căzut din cer", 
care a provocat un incendiu 
vizibil de la o distanță de 24 
km. Incidentul s-a petrecut în 
largul coastelor localității Santa 
Barbara (California). Trei din 
cei 18 membri ai echipajului 
navei au fost răniți. Autorită
țile marinei militare a S.U.A. 
au declarat că într-o regiune 
apropiată sînt efectuate lan
sări de rachete de tipul „aer- 
aer" și că tot aici se aflau mai 
multe avioane aparținind ma
rinei militare. Totuși, nu au pu
tut fi explicate cauzele acestui 
incident, 
misie de
♦ ♦♦

Ulisses 
rectorul 
uruguayene de electricitate, și 
consilier al președintelui țării, 
Pacheco Areco, care a fost eli
berat duminică noaptea, la 
cinci zile după răpirea lui, a 
declarat că nu știe unde a 
fost deținut și nu ar putea să 
recunoască pe răpitorii săi. El 
a subliniat că in tot timpui 
captivității sale a fost tratat 
în mod corect și a primit o 
alimentație bună. După găsirea 
sa, Reverbel a avut o lungă 
convorbire cu președintele ță
rii, Pacheco

Peste 100 
Angeles au 
festație în fața sediului central 
al poliției din Los Angeles ce- 
rînd să „se pună capăt ucide
rii negrilor" (A.P.). Demonstra
ția a urmat intervenției poli
ției in cartierul negrilor Watts 
împotriva populației de culoa
re care s-a soldat cu ucide- 
derea a 3 persoane și rănirea 
a 45.

A fost formată o co- 
anchetă.

Pereyra Reverbel, di- 
Companiei naționale

Areco.

de negri din los 
organizat o mani-
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