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ROABE HOI IN ÎNTRECEREA socialista
Obiectivele stabilite de Congresul partidului 

constituie un puternic imbold in munca colec
tivelor din Valea Jiului. Continuind cu însufle
țire întrecerea socialistă, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii obțin noi succese in îndeplinirea 
indicatorilor de plan — baza de pe care vot 
porni la realizarea sarcinilor viitorului cincinal.

Depășiri însemnate 
la producția forestieră

Forestierii din Valea Jiului se mindresc cu 
obținerea unor succese deosebit de frumoase pe 
ultima perioadă de timp. Astfel, pe iulie exploa
tările forestiere din bazinul nostru au dat peste 
plan : 989 m c bușteni rășinoase, 852 m c bușteni 
gater fag, 605 m c celuloză fag, 1 841 buc. tra
verse normale, 530 m c cherestea rășinoase, 261 
m c cherestea de fag și multe alte sortimente 
de material lemnos. Datorită acestui fapt, pe 
întreaga întreprindere forestieră planul produc
ției marfă a fost depășit cu 32 la sută iar pla
nul producției globale cu 2 la sută. Cea mai 
mare contribuție la această realizare a fost a- 
dusă de colectivele sectoarelor forestiere Lonea, 
Cîmpu lui Neag și Roșia care au obținut pe luna 
iulie cele mai mari depășiri ale sarcinilor de 
producție.

166 660 fone de calcar

CARIERA BANIȚA. Brigada Iui 
Toth Francisc care este lună de 
Jună evidențiată în întrecerea so
cialistă.

t 
i

Colectivul minerilor pietrari de la cariera Bă- 
nița a întîmpinat Congresul partidului cu suc
cese frumoase. In cele șapte luni trecute ei au 
extras și livrat combinatelor siderurgice 166 660 
tone de calcar metalurgic de bună calitate, în
deplinind și depășind sarcinile de plan ce le re
veneau.

O deosebită contribuție la obținerea acestui 
însemnat succes I-au adus brigăzile de mineri 
conduse de Toth Francisc, Gherasim Petru, Igna 
Gavrilă, îvliculaș Petru, Vladislav Marcu și al
tele, care, lună de lună și-au depășit sarcinile 

* de plan. Un sprijin însemnat a dat și conduce-
" rea carierei care anul acesta a organizat cîteva

pușcări masive în stîncă, derocîndu-se cîte 
25 000—40 000 tone calcar metalurgic dintr-o 
dată I

94 652 fone mărfuri 
transportate peste plan

Muncitorii ceferiști din cadrul R.C.M.-ului Pe
troșani acordă o atenție deosebită încărcării în 
mod ritmic a planului de mărfuri pentru trans
port. In acest fel ei reușesc să încarce în fiecare 
lună însemnate cantități de mărfuri peste plan. 
Luna iulie a fost încheiată cu frumoase realizări 
în acest domeniu; planul de încărcări a fost de
pășit cu 22,49 la sută, încărcîndu-se peste plan 
94 652 tone mărfuri

In același timp, prin încărcarea tuturor vagoa
nelor la capacitatea lor maximă, s-a depășit sar
cina statică cu 3,3 la sută, făcîndu-se o econo
mie de 725 vagoane a cîte 20 tone fiecare. Cele 
mai frumoase realizări au fost obținute de colec
tivele stațiilor Vulcan, Lupeni, Petroșani și Bă- 

I nița.

CARNET

Prin contribuție colectivă
Undeva o sirenă sună 

prelung amintind termi
narea primului schimb. 
După ce și-au curățit lo
cul de muncă, lucrătorii 
atelierului mecanic au 
pornit, unul cîte unul, 
spre Jiu.

— Unde merg mecani
cii ? — s-a informat o 
fată de la secția a III-a.

— La muncă . patriotică, 
i-a răspuns un tînăr ce 
tocmai trecea pe lingă ea.

Lipsa ploilor din ulti
mele zile a făcut ca pîrîul 
Braia, a cărui apă e folo
sită in fabrică, să aibă 
un debit foarte scăzut. 
Lipsa apei industriale pe
riclita desfășurarea, în 
condiții optime, a proce
sului de producție. Se 
impuneau măsuri operati
ve. Cine alții să le ia 
dacă nu cei de la atelie
rul mecanic, secție care 
se' ocupă de această pro
blemă.

Un grup de muncitori 
a pornit pe pîrîu în sus

cercetîndu-1 cu atenție. 
Au constatat că pe par
curs o parte a apei pi
nului se pierde. Pentru a 
se remedia acest incon
venient, lucrătorii secției 
mecanice au făcut un dig 
pe o lungime de circa 200 
metri, adîncind în același 
timp și albia pîrîului. Un 
timp problema a fost re
zolvată. Absenta ploilor a 
adus însă din nou în cen
trul atenției problema a- 
pei industriale. Din nou 
se cerea o intervenție.

După un studiu amă
nunțit s-a hotărît ca de 
data aceasta să se facă 
un dig, din lemn și pia
tră, la Jiu. Oamenii soli
citați au înțeles impor
tanța acțiunii întreprinse 
și au răspuns pînă ia 
unul.

In cîteva zile în albia 
Jiului, în dreptul fabricii, 
a început să prindă con
tur un dig trainic. Apa 
colectată era dirijată prin-

tr-un șanț spre fabrică, 
de unde în caz de nevoie 
poate intra în procesul de 
producție. Astfel, prin 
contribuția colectivă a 
unor lucrători ca І.цреа 
Teodor, Szekei Alexan
dru, Pană Stan, . Hîrșo- 
vescu Ioan, Szabo Iosif. 
Moisiu Vasile și a altora 
s-a preîntîmpinat situația 
neplăcută ca fabrica să 
ducă lipsă de apă in
dustrială.

Pe lingă acțiunea ară
tată, colectivul atelierului 
mecanic a participat și 
la alte activități obștești. 
Așa de pildă, șl-a adus 
aportul la amenajarea 
unui spațiu unde urmea
ză să se depoziteze fierul 
vechi. Ia înfrumusețarea 
curții fabricii etc. La ac
țiunile obștești întreprin
se au participat peste 70 
de muncitori efectuînd a- 
proximativ 200 de ore de 
muncă patriotică.

M. CHIOREANU

Prăpastia „Crivadia" își deschi
de amenințătoare gura de 100 de 
metri in fata constructorilor care 
execută modernizarea șoselei. Pie
dică mare, dar nu de nebiruit. 
Harnicii oameni sub conducerea 
maistrului Mitroi Ioan au spart 
stînca cu dinamită și tirnăcopul. 
au perforat găuri adinei în calca
rul tare, au turnat mii de metri 
cubi de beton in culeele podului 
pe care-1 vor arunca peste pră
pastie. Minerul Berchis Simion. 
dulgherii, iierarii betoniști, zidarii 
în piatră și me
canicii de utila
je ca Valo Fran
cisc, Racz Ște
fan, Apostol A- 
lexandru, Măr
gărit Neagoe și 
multi alții și-au 
adus contribuția la executarea lu
crărilor făcute aici pînă în pre
zent.

Acum a venit rindul montori- 
lor. Aplicînd metode complet noi, 
folosite pentru prima dată în fără 
Ia asemenea poduri, maistrul Hel- 
heanu Romulus, șeful montalor, 
Giurgea Eftim, mantatorii Stejaru 

Ilie, Radu Ipan, Saluhean Ioan, 
Alfireanu Gheorghe au asamblat 
pînă acum 'mai mult de trei sfer
turi din cintre — dantelăria de o- 
tel a scheletului mecanic al cotra- 
jului — cu ajutorul căruia se va 
turna apoi arcul de beton peste 
prăpastia Crivadia. Angajamentul 
lor este ca în cinstea zilei de 23 
August să termine montajul. Peste 
prăpastia de la Crivadia se va ar
cul impunător curcubeul de fier și 
beton făurit de mintea și mina o- 
mului.

Curcubee de fier și beton

...Crivadia mai cunoaște zorul 
muncii podarilor și la un alt punct. 
La cîteva sute de metri de viito
rul pod rutier este podul de cale 
ferată de la Valea Mieilor. Pod 
vechi construit acum 80 de ani, 
care de atunci a slujit continuu 
traficului feroviar. Acum insă i-a 
venit și lui rindul să fie consoli

dat, făcut apt pentru a face față 
tonajului sporit care se transportă 
pe calea ferată.

Este greu să lucrezi la un pod 
peste care se scurg zilnic zeci de 
trenuri de călători și cu cărbune, 
mărfuri de consum și materiale de 
construcții pentru șantiere. Mai
strul Zamfirescu Alexandru și șe
ful de brigadă Bengiu Gheorghe 
își cunosc însă meseria. Prin com
plicatele sprijiniri și legături ei 
au reușit să asigure rezistența ne
cesară pentru trecerea celor mai 

grele locomotive 
și convoaie. Pri
cepere a fost ne
cesară și la scoa
terea afară a pie
trelor măcinate 
de timp din fun
dație, pentru a se 

turna în locul lor beton. Dulgherii 
Cruceru Dumitru, Conerca Aurel, 
fierar-betoniștii Cioara Gheorghe, 
Danciu Ioan, betoniștii de funda
ții Bizerea Florea, Gheorghițoaie

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

1 732.de cititori, peste 12 900 vo
lume citite; cifre care vorbesc de 
la sine, cifre pe marginea cărora 
comentariu e de prisos.

Și iată explicația : simpozioane la 
stația de radioficare, seri literare, 
recenzii de romane, călătorii pe 
hartă, șezători literare, prezentări 
de cărți tehnice pentru mineri etc. 
etc. Biblioteca clubului muncitoresc 
din Petrila își desfășoară cotidian 
bogata sa activitate de culturali
zare a miilor de muncitori. Printre 
volumele recent sosite în această 
bibliotecă, în număr de 300, spi
cuim cîteva titluri și cîțiva autori: 
după „Marile familii", Maurice 
Druon ne oferă „Regii blestemați";

0 PASIUNE:
CĂRȚILE

Horia Matei semnează interesanta 
monografie intitulată „Pigmeii"; 
loan Grigorescu reapare cu „Obse
sia", iar Nazim Hikmet cu „Roman
ticii".

Să urmărim, în limitele posibili
tăților, programul pe iulie al biblio
tecii. începem cu recenzia romanu
lui, „Un om între oameni", impre
sionantul roman al lui Camil Pe
trescu, în centrul discuțiilor purta
te de muncitori. In aceeași lună se 
dezbate romanul lui Lion Feucht- 
wagneur, „Vulpile în vie". Discu
țiile care însoțesc recenziile atestă 
serioasa preocupare pentru studiu 
a muncitorilor prezenți.

Găsim apoi în program călătorie 
pe hartă, imaginara călătorie spre 
frumusețile patriei, spre insei hnate- 
ie centre economice și cultnrafcr 
Muncitorii de aici cunosc țara și 
oamenii. Și gusturile pentru litera
tura de călătorie se dezvoltă. "

Mai departe găsim șezătoarea li
terară cu tema : „Viața și opera 
poetului George Coșbuc", prezentă
rile de cărți tehnice. Printre alții, 
inginerul Rusu Aurel, prezintă lu
crarea intitulată „Evacuarea ape
lor din mină".

...și programul continuă. Oamenii 
sînt interesați și atrași spre raf
turile pline ale bibliotecii. Iată 
cîțiva din acești oameni : Apostol 
Geta, pe anul în curs, fișa aces
tei cititoare a înregistrat peste 20 de 
volume; Borșa Lucreția, soră me
dicală. Este interesată mai ales de 
literatura de călătorii. Din cele 22 
de volume citite spicuim două ti
tluri : „Jurnal de călătorie în China" 
și „Călătoriile căpitanului Cook"; 
Belei Mihai, mecanic la sectorul 
VIII. A citit 20 de volume. Cîteva 
titluri: Jetoane de prezentă", „Dis
pariția unui om de rînd". Moartea 
unui elev"; Cocîr Constantin, elev, 
muncitorul Fetecău loan, mecanicul 
Golia Andrei, alte nume, doar cî
teva din multele nume йе cititori 
frecvenți ai bibliotecii clubului 
muncitoresc din Petrila.

M. STOIAN

O zi obișnuită din activitatea bi
bliotecii clubului muncitoresc din 
Petrila. Pasionații cărților sînt ca de 
obicei prezenți și activi.

732.de


2 STEASUL ROȘU

Io perioada 1966-1970 se prevede coa- 
strurea din fondurile statului a cirea 300 006

In dezbaterea celei de-a IlI-a sesiuni
de apartamente. Noile locuințe se vor con
strui de reguli în mari complexe înzestrate 
cu dotările tetaico-edllitare, soeial-cultura'e 
pi de deservire necesare.

Trebuie promovate în continuare Inițiativa 
pi spiritul inovator al arhiteoților și con
structorilor. In acest scop este necesară 
folosirea a tot ceea oe este mai avansat în
dOMMlul construcțiilor.

(Din Raportul Comitetului Genital pre- 
tentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al IX-lea Congtes al P.C.R.)

Zilele trecute a avut loc cea de-a lll-a sesiune a 
Statului popular al oiașului regional Petroșani In 
care a lost analizată situafia după un semestru a 
construcțiilor de locuințe din Valea Jiului, posibili- 
tătlle de realizare a sarcinilor de plan pe anul ln 
curs și măsurile ce trebuie luate penttu bunul mers 
al activității pe șantiere.

Treclnd in revistă realizările obținute, sesiunea a 
reliefat faptul că In anii șesenalului in localitățile 
Văii Jiului au fost construite noi cartiere de blocuri 
de locuințe moderne, ce însumează 5 180 de aparta
mente precum și numeroase obiective social-cultu- 
rale. In anii viitorului cincinal, în Valea Jiului con
strucțiile de locuințe vor lua un șl mal mare avlnt. 
încă de pe acum sînt asigurate pentru anul 1966 
proiectele de execuție pentru 1 908 apartamente. Pa
gina de fa(ă este consacrată cîtorva din problemele 
din acest domeniu dezbătute în cadrul sesiunii.

Sâ în vata m
trecutului
Din materialele prezen

tate la sesiune a reieșit 
că In primul semestru al 
•nulul deși au fost reali
zate apartamentele pre
văzute în plan, ele nu au 
puțut fi..supuse recepției 
din cauză că nu au fost 
terminate in întregime 
lucrările exterioare — fi
nisaje, drumuri, alei pie- 
tonale. sjstențatizări pe 
verticală. 1 , w_.

In cuvintul său, tova
rășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului 
orășenesc Petroșani al 
P.C.R. a arătat că această 
practică greșită a con
structorilor se repetă tn 
flecare an și că din gre
șeala aceasta constructo
rii nu au tras încă Învă
țămintele necesare. Pe 
toate șantierele din Valea 
Jiului s-a manifestat ten
dința de a concentra e- 
fectivele asupra realizării 
de apartamente finisate 
nutnai interior, neglijîn- 
du-se finisajele exterioare 
șl lucrările edilitare. De 
la an la an, această prac
tică a. făcut ca să rămînă 
pe flecare șantier blocuri 
locuite de multă vreme, 
dar nefinisate exterior.

din greșelile

împletirea utilului cu fru
mosul nu și-au găsit ast
fel ecoul în suficientă mă
sură in activitatea con
structorilor. Un fapt ne
gativ este că și acum, 
după un semestru, această 
stare de lucruri continuă 
să persiste.

Un rol deosebit de im
portant în execuția cali
tativă ,a. lucrărilor il aă 
diriginții de șantiec. Acti
vitatea lor nu trebuie să 
se confunde cu a comi
siilor de recepție. ЁІ au 
datoria de a veghea •- 
supra calității lucrărilor 
pe parcursul execuției șl 
de a Sesiza la timp con
ducerii șantierului defi
ciențele constatate, spre a 
putea fi remediate ope
rativ.

E bine să te poți mln- 
dri cu succesele obținute 
aplicind metode bune de 
muncă. E necesar însă în 
primul rind să tragi În
vățăminte din lipsurile a- 
vute, să lupți eu perseve
rență pentru remedierea 
lor Aceasta rămîne ca o 
sarcină permanentă pen
tru conducerile tuturor I 
șantierelor de construcții 
din Valea Jiului.

a Sfatului popular al orașului Petroșani

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE
Pllllll m li IHikililitil! IIÎItNll

In cuvintul iau, tovarășul Dej eu Dumitru,
președintele Statului popular regional, a sco* 
in evidentă că înainte de a porni la o nouă 
etapă de lucru trebuie studiate in amănun

țime posibilitățile existente pe șantiere $1 ce se poate 
realise cu aceste posibilități. A fost sau nu realisat 
acest deziderat al activității constructorilor? In parte 
da. O confirmă productivitatea muncii realizata și de
pășită. Nn Înseamnă însă că productivitatea singură 
ar demonstra faptul că du fost folosite judicios toate 
posibilitățile existenta.

Măi multi deputați și invitau, participant! la dis
cuții, au exemplificat concret cum pe șantierele din 
raza lor de activitate există încă serioase defecțiuni 
in sistemul de aprovizionare cu materiale, de orga
nizare a transporturilor sau chiar In folosirea rațio
nală a utilajelor șl forțelor de muncă. Ca exemplu 
concludent a fost dat in acest sens șantierul de la 

Vulcan, care, lipsit multă vreme de un conducător, 
a suferit consecințele lipsurilor de organizare, sub 
toate aspectele. Pe șantier au existat cazuri cind 
echipe întregi au pierdut ore prețioase din cauză că 
nu se știa Ce au de făcut. Situația de la Vulcan s-a 
îmbunătățit tn ultimul timp, dar nu In măsura posibi
lităților.

Nu se poate vorbi de o folosire rațională a posi
bilităților existente atunci cind un șantier — cum e 
casa de cultură din Petroșani — suferă lipsuri în 
aprovizionarea cu materiale din cauza proastei or
ganizări a transporturilor. Nu pentru că nu ar exisla 
mijloace de transport suficiente, ci pentru că nu sînt 
bine dirijate.

Cind se vorbește despre posibilitățile șantierelor 
nu se poate face abstracție de uti factor important: 
utilajele de mare productivitate. In mai mică sau mai 
mare măsură fiecare șantier a fost dotat cu aceste 
utilaje, dar de multe ori ele nu au dat randamentul 
necesar din cauza lipsei de interes a mecanicilor 
sau din cauza defecțiunilor provenite Це din lipsă 
de- pricepere, fie din cauză- reparațiilor făcute de 
mîrftuială. Serviciul mecanic al grupului de șantiere 
și conducerile Însăși ale șantierelor, trebuie să țină 
O legătură strînsă între ele și I.P.I.P. Livezeni pentru 
ca utilajele existente in prezent pe șantiere să dea 
randamentul năcesar.

Depozitele de materiale și tranzitele din gări 
creează de multe ori greutăți șantierelor, din cauză 
că nu sînt bine gospodărite. Se plătesc sume impor
tante pentru locații de vagoane pentru că nu se 
poate descărca pe rampe un material sau altul.

In Valea Jiului, problema construcțiilor de locuințe 
este o problemă colectivă, nu numai o problemă a 
constructorilor. La rezolvarea ei sini chemați să con
tribuie toți factorii care ar putea aduce o contribuție.

Un rol important în buna organizare a șantierelor 
îl au organizațiile de partid. Ele trebuie să militeze 
pentru întărirea disciplinei, ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale ale muncitorilor, pentru apli
carea pe scară largă a noului, pentru combaterea 
risipei de materiale. Toate forțele și posibilitățile 
existente în prezent pe șantiere trebuie să fie mobi
lizate și folosite la maximum în vederea realizării 
apartamentelor planificate, la timp, de o calitate su
perioară șl la un preț de cost cit mai redus.

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii.

Spicuiri din cuvintul 
participanfilor

Ing. NICOLAU ȘTEFAN, 
directorul I.C.O.

Petroșani
Calitatea șl estetica construcțiilor 

pornește de la documentație. O do
cumentație verificată judicios și 
din timp, sub toate aspectele, condu 
ce la înlăturarea a o seamă de lip
suri și neînțelegeri pe parcursul exe
cuției. Studierea amănunțită a do
cumentației lucrărilor se impune 
atît din partea beneficiarului cit șl 
a constructorului. IN CONCLUZIE. 
o atenție deosebită trebuie acorda
tă verificării proiectelor in toate fa
zele de proiectare.

TĂNASE EMIL, 
președintele Sfatului 
popular al orașului 

Petrila
Petrila s-a construitIn orașul 

mult, dar aspectul urbanistic al ora
șului,, chiar în noile cartiere ce se 
construiesc, nu e complet. Ar tre
bui studiată posibilitatea construirii 
unor complexe comerciale social-cul- 
turale și de deservire.

Condițiile de cazare actuale ale 
muncitorilor constructori de la Pe
trila nu sînt suficiente. Acest nea
juns trebuie soluționat, întrucît el 
condiționează stabilitatea pe șan
tier a muncitorilor.

Cartierul Brala din Lupani a cunoscut ia «nil p0*n«iulul o de»,oltare Înfloritoare. 
Perspectiva din fotografie • o dovadă concludentă a actetti dezvoltări.

Foto: N. MOLDOVEANU

CBRBU NICOLAE, 
directorul filialei

В. I. Petroșani
întrucît s-a arătat că pentru ma

joritatea lucrărilor din planul pe 
anul viitor există documentație, e 
necesar ca încă de pe acum să se 
creeze un front larg de lucru pentru 
ahui 1966.

Utilajele de măre productivitate 
cu care sînt dotate în prezent șan
tierele nu sînt suficiente pentru ne
cesitățile mereu crescînde. Va tre
bui completat parcul de utilaje,^ 
șantierelor cu utilaje noi.

BETER1NGHE VASILE, 
președintele Sfatului 
popular al orașului 

Vulcan
întreprinderea regională de elec

tricitate să-și coordoneze executa
rea rețelelor electrice în cartierele 
noi In funcție de executarea lucrări
lor de amenajări exterioare din 
cartier,

CONCLUZII
• Іл domeniul construcțiilor 

mai există încă rezerve interne 
ne folosite.

• In timpul care mai rămine 
din anul acesta pot fi realizate 
sarcinile de plan și poate li asigu
rată o parte din frontul de lucru 
pentru anul viitor.

• Pentru reușitd e necesar ca 
problema construcțiilor să devină 
o problemă colectivă la a cărei 
rezolvare să participe toti lectorii 
care ar putea aduce o cît de mică 
contribuție.

Ф Pe șantierele din Lupeni, 
Vulcan și Petrila trebuie urgen
tate lucrările de încălzire centrală, 
astfel ca pină la 31 octombrie să 
fie puse in funcțiune.

• Comitetul executiv al Sfatu
lui popular Petroșani trebuie să 
urmărească respectarea graficelor 
și contractelor de proiectare, ast
fel ca pină la 1 ianuarie 1966 toate 
proiectele de execuție aie lucrări
lor prevăzute in planul pe anul 
viitor să fie elaborate; tn mod spe
cial se va urgenta proiectul de 
alimentare generală cu apă a Văii 
Jiului în vederea începerii acestor 
lucrări încă în anul 1966.
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Intîi am fixat locul — cel mai pi
toresc colț al satului Tăuti. Acolo, 
la clteva sute de metri distanțe de 
malul stîng al Ampoiului, tntr-o 
poiana presărată cu flori mărunte 
$1 multicolore, urma să facem fo
cul de tabără. Pentru acest eveni
ment ne-am pregătit temeinic. Sub 
îndrumarea tovarășei instructoare 
Păsculescu Vera am început, fie
care, sâ ne pre
gătim rolurile, 
pentru programul 
artistic intitulat: 
„Partid iubit, îți 
mulțumesc copiii 
țării". Pionierul Șerban loan, din 
clasa a VI a a Școlii generale de 8 
ani nr 4 din Petroșani a învă
țat poezia „Partidul" de M. Bres- 
lașu. Frățilă Maria, dintr-a Vil-a 
și-a alee poezia „August" de Ion 
Rrad. Iar nbi, cei mari, pregăteam 
cîteva dansuri. Corul taberei și-a 
îmbogățit repertoriul cu cîntecul 
patriotic „Partid, pavăza mea", tar 
brigada artistică și-a lărgit textul 
cu privire lă activitatea pioniereas
că a taberei. Și zilele au trecut re

In tabără la Tăuți

pede plnă la ultimul foc de tabără. 
Acesta însă, bine pregătit, a reușit 
pe deplin. In acea seară, care ne-a 
lăsat amintiri de neșters, am cîn- 
tat și am asistat la program pînfi 
tîrziu. Parcă auzim și acum cuvinte
le calde, rostite lingă focul de tabă
ră de tov. Bădțlă Traian, directorul 
taberei noastre. El a vorbit pionie
rilor despre lupta dusă de comu

niști în ani cînd au 
luptat în ilegalita
te pentru o viață 
liberă și fericită, 
despre faptul că 
poi, pionierii, sln- 

tem cei ce vom da viață so
cietății comuniste de mîine, idea
lul pentru care s-au jertfit cei mai 
buni fit ai poporului. Flăcările focu
lui pionieresc ne-au luminat nu nu
mai fețele ci și mintea, ne-au um
plut inimile de bucurie plină de re
cunoștință pentru partidul care 
ne-a creat condiții minunate de 
odihnă și învățătură.

NAPÂU VASll.E 
KUCZIK NICOLAI 

elevi

SPORT

CURCUBEE DE FIER ȘI BETON
(Urmare din pag. l-a)

Petru sint doar cițiva care, intr-un 
spațiu așa de strimt, au turnat 
700 m c beton in culee și 100 in c 
în cărnășuieli Ia întărirea bătrî- 
nului pod; au manipulat 1000 to
ne de materiale diverse și descăr
cat zeci de vagoane în linie cu
renta.

Muncitorii care lăuresc curcubee

de fier și beton peste ape și pră
păstii deschizind cale nouă circu
lației între țărmuri și așezări me
rită stima ți recunoștința noastră, 
a celor care pășim peste poduri. 
Lucrind in condiții grele, transpu- 
nînd în viață cutezanța gindirii 
științifice inginerești, podarii mun
cesc cu maximă conștiință pentru 
ca lucrările ce ie execută să aibă 
maximum de siguranță.

„lnu tflbirtrii" II hi
Stmbătă seara, In sala Palatului 

cultural din Lupeni a avut loc o in
teresantă gală de box, In cadrul „Cu
pei Eliberării", între selecționatele 
regiunilor Hunedoara și Oltenia.

Valoarea partieipantiior, dorința 
de afirmare a unor pugi|i$tl au fă
cut ca cei peste 400 de spectatori 
care au urmărit reuniunea să plece 
în general mulțumiți de nivelul 
partidelor.

Prezentîndu-se cu lotul complet și 
mult mai bine pregătiți, oaspeții aU 
obținut o binemeritată și aplaudată 
victorie.

Iată rezultatele tehnice: la cat. 
muscă; Dumitru N. (O) obține vic
torie prin lipsă de adversa^ cat. 
cocoș: Manea loan (O) cîștigă prin 
ab. II la Berințean T, (H)> cat pa
nă: Ștefan Lubiș (O) meci nul cu 
Popescu (H); cat. semiușoară: Soare 
(H), b.p. pe Maieu (O), cat. ușoară: 
Enache I. (O) b.p. pe Ceauțu Ma
rin (H); cat. semimljlocle; Matei 
Ioan (O) meci nul cu Păun (H), 
cat. mijlocie mică: Moț I. (O) cîș
tigă prin ab. cu Lupaș (H); cat 
mijlocie : Bancu M. (O) cîștigă fără 
adversar, cat. semigrea : Pandurii (O) 
b. ab. pe Tudor N. (H), cat. grea t 
Sănătescu (O) cîștigă fără adversar. 
Intr-un meci amical, M. Brezoianu a 
făcut meci nul cu Stingă.

După cum se observă, reprezen
tanții regiunii Oltenia au Cîstigat 
majoritatea întîlnirilor ca urmare a 
unei mai bune pregătiri tehnice și 
tactice. Au plăcut în mod deosebit 
Panduru $i Enache din selecționata 
regiunii Olteniei și Soare din se
lecționata regiunii Hunedoara.

PUBLICITATE
________

I. €. I. L. SIMERIA
Angajează pentru Fabrica de produse lac

tate Petroșani — Livezeni i

Merceolog aprovizionare și desfaooro 
Tehnician I energetic

Condiții de studii ți stagiu, cele prevăzute de 
H.C.M. 1053/1960

Fochiști autorizat! pentru cazane sta
bilo aburi
Electrician autorizat
Mecanici auto
Lăcătuși întreținere

Condiții s Școala profesională sau curs de califi* 
cere le locul de muncă.

Informații suplimentare se pot primi la se
diul Fabricii de produse lactate Petroșani — Li
vezeni.

Livezeni — cel mai tînăr cartier al orașului Petroșani —- pare și mai 
frumos cînd e privit printre draperiile de verdeață ale mestecenilor de 
pe dealul din apropiere.

S. В ALOI 
I. CO ANDRAS 
corespondenți

Scrisori 
de mulțumire

Pe adresa comitetului sindicatu
lui preparației din Petri la au sosit 
în ultimul timp scrisori de mulțu
mire trimise de preparatori aflati 
în diferite stațiuni balneo-climate- 
rice din tară. In astfel de scrisori 
lăcătușul Latkulîc Francisc, aflat la 
Odihnă in Sinaia, muncitoarea Buf- 
teanu Maria de la Eforie Sud, su
dorul Naisenghi Andrei de la Pre
deal, Albu Elisabeta de la Borsec. 
Galinski Rudolf de la Bazna, și aiți 
preparatori iși exprimă satisfacția 
pentru condițiile minunate de o- 
dihnă si tratament.

De la începutul anului și plnă 
în prezent, 62 de preparatori din 
Petrlla și-au petrecut concediul de 
odihnă în diferite stațiuni balneo
climaterice din țară. Față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
numărul preparatorilor care au pri
mit bilete de odihnă și tratament 
a crescut cu 10 la sută. Aceasta 
reprezintă o mărturie a grijii pe 
care o acordă statul nostru sănă
tății oamenilor muncii.

PETRU GĂINA 
corespondent

f PROGRAM DE RADIO
5 august

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Gin
tă orchestra de muzică populară 
„Cernegura" din Piatra Neamț; 5,35 
Gimnastica de înviorare; 5,45 „Slavă 
partidului" — program de cîntece; 
6,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 6,10 Muzică ușoară; 6,30 Reco
mandări din program; 6,35 Emisiu
ne de muzică populară,- 7,00 Radio
jurnal,- 7,15 Dueie vocale de mu
zică ușoară; 7,30 Sfatul medicului: 
sfaturi pentru bolnavii care pleacă 
în stațiunile balneo-climaterice,- 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Salut vo
ios de pionier; 8,00 Sumarul pre
sei; 8.30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 9,00 La microfon, 
melodia preferată; 10,00 Buletin de 

I știri; 10,03 Cîntece de Doru Po- 
povici; 10,30 Muzică românească în

repertoriul interpreților Străini,- 11,09 
Noi înregistrări realizate în stu
diourile noastre; 11,30 Muzică ușoa
ră interpretată de Norocel Dlmi- 
triu; 12,00 Buletin de Știri; Î2.30 
„Primele iubiri” — versuri ale unor 
tineri poeți din țara noastră; 13,23 
Pagini alese din operele lui Weber : 
uvertură la opera „Abu Hassan”; 
Cvartet și scenă cu cor din opera 
,,Oberon”; aria Agathel din opera 
„Freischatz”; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program,- 14,10 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră; 15,00 Muzică populară interpre
tată de Actiim Nice, Gheorghe Gi
gea și Gheorghe Stănicfi; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic, 16,30 
Prietena noastră cartea; 17,00 For
mația de muzică ușoară Adalbert 
Winkler,- 17,35 Cîntece din folclo

rul nou și jocuri la cererea ascul
tătorilor,- 18,00 Seară pentru tineret; 
19,00 Cîntă, dansează, tinerețe; 20,00 
Radiogazeta de seară; 20,30 Varie
tăți muzicale; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Varietăți muzicale (con
tinuare); 21,30 Perle folclorice; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Pagini alese din muzica 
ușoară,- 23,06 Pagini alese din crea
ția simfonică a compozitorilor noș
tri înaintași; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II! 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie.,. „Maria la O” 
dă Lecuona si trei Interpret: Is
landa Măreulescu, Luis Alberto del 
Parana, Helmut Zacharias; 7,45 Re
comandări din program; 7,50 Soliști 
de muzică populară din diferite re
giuni ale tării,- -8,15 Muzică ușoară. 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Vreau să 
știu; 10,00 Suita „Din Alpii aus
trieci de Victor Hruby (Orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii din 
Vibna, dirijor Max Schonhțtr); 10,31

Exploatarea deschideri de mine noi 
a/iga jează electricieni 
pentru lucrări în subteran.

Doritorii se vor prezenta la sediul exploatării, 
situat în Petroșani, str. 23 August nr. 5.

1. C. R. T. I. PETROȘANI
ANUNȚA

si altele precum și la;

In toate magazinele O.C.L. produse industriale din Valea Jiu
lui s-au redus lemporșr prețurile începind cu data de 26 Iulie f>lu<
la 31 august a.c. la următoarele alticole:

Preț vechi Preț nou 
(metrul)fesătur) de mătase (metrul)

Art. Răduca Imprimat 26 16,90
Art. luiia imprimat 36 23,40
Art. Rusalca Imprimat 19,40 12,60
Art. Voal Primăvara imprimat 24,50 15,90
Art. Corina imprimat 22,90 14,90
Ari. Oltenia imprimat 21,70 14,10

• Confecții de vară pentru femei, bărbați si copil Cil 30%
• Tricotaje de bumbac, fire sintetice și mătase artificială cu 30%
• Lenjerie bărbătească și adolescenți cu 30%

• Poșete, sacoșe și genți voiaj cu 35%
• Alte articole între 30—40%

Vizitați magazinele bine aprovizionate și folositi-vl de avanta
jele oferite,

Vinzarea se face șl cu plata in rate.

Muzică populară,- 11,00 Buletin de 
știri,- 12,00 Pagini alese din muzica 
secolului al XVI I-lea; 12,42 Soliști 
de muzică ușoară : Roxana Matei, 
Gîlnter Hapke, Maia Kristâllnskala, 
Șacha Distel, Ilinca Cerbacey, Bobbî 
Solo, Anita Zubovici,- 13,00 Buletin 
de știri; 13,03 Folclor muzical tran
silvănean; 13,40 Concert de print; 
14,30 Recomandări din program; 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Valsuri; 15,45 
Progfam de polci interpretate de 
fanfară; 16,00 „Zi din cobză și din 
nai, să răsune-ntregul plai”, 16,20 
Dialog cu ascultătorii; l7,0o Radio
jurnal. Buletin meteorologic, 17,15 
Canțonetă; 17,30 SFalui medicului: 
sfaturi pentru bolnavii care pleacă 
în stațiunile balneoclimaterice,- 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18.00 
Arii din opere interpretate de Con
stantin Gabor; 18,30 Paganini Si in- 
terRreții săi: Michel Rabin, David 
Oiectrach, Ruggiero Ricci și Ion Voi- 
ca,- 19,00 Buletin de știri; 19,05 Cîn

tă gcordeonistul Marcel Btidală,- 
19,15 Aspecte de la cel de-al doilea 
Festival al cîntecului, dansului și 
portului popular de pe litoral. Va
lea Prahovei și din București; 19,40 
Seară de operă; 2Î.00 Radiojurnal;
21.50 Muzică ușoară; 23,00 Buletin 
de știri; 23,05 Varietăți muzicale;
23.50 Caleidoscop liric 0.52 Buletin 
de știri.

Cinematoftraîe
5 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Doi băieți ca DÎinea caldă; REPU
BLICA : Casa Riccordi; LONEA: 
Hanka; ANlNOASA: Rude de sin
ge. (Responsabilii cinematografelor 
din Livezeni; Petrlla, I.upeni, Bărbă- 
teni, Crividia și Uricani nu au tri
mis programul filmelor).
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VIETNAM
[ооіівиі и івіеюіаіе кііввіів Ionelii раіііоШе 
івіроіііів ігввеівг авіегкаое іі даіегваяеііаів

SAIGON 3 (Agerpres).
Unitățile forțelor patriotice sud- 

vietnameze au continuat și in 
noaptea de luni spre marți acțiu
nile împotriva trupelor americane 
și guvernamentale în ‘diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. Au 
avut loc lupte la garnizoana tru
pelor guvernamentale de la Than 
Phu, în provincia Bien Hoa, la 85 
km sud de Saigon. A fost ataca
tă baza de elicoptere americane de 
la Soc Trang, situată la 145 km 
sud-vest de capitala sud-vietna- 
meză. Unități ale F.N.E. au des
fășurat, de asemenea, luni seara 
acțiuni împotriva avan-postului 
trupelor guvernamentale de la 
Phuoc Binh, din provincia Phuoc 
Long, situat la 120 km nord de 
Saigon. Agențiile de presă mențio

nează că în toate aceste lupte 
trupele guvernamentale și cele 
americane au înregistrat pierderi.

Di diapel al F.B.E. arborat 
tanpra iei tara din lalgoi
Poliția din Saigon a efectuat în 

tot cursul zilei de luni razii de 
stradă și a percheziționat mai 
multe locuințe, căutînd să desco
pere manifeste și drapele ale for
țelor patriotice. Motivul acestor 
acțiuni l-a constituit descoperirea 
de către poliție, în zorii zilei de 
luni, a unui drapel al F.N.E. dea
supra unei case din cartierul Go- 
Vap din capitala sud-vietnameză.

Noi atacuri ale aviației americane 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

la 1 și 2 august numeroase reac
toare de luptă americane au pă
truns în spațiul aerian al R. D 
Vietnam, bombardind și mitrali- 
ind centre populate și obiective

economice din provinciile Nghe 
An, Quang Binh și Thanh Hoa 
precum și din regiunea Dien Bieh 
Phu. Avioanele americane au bom
bardat de asemenea, un colegiu, 
un spital și alte instituții din 
orașul Vinh. Forțele antiaeriene au 
doborit 4 avioane americane.

Camera Comunelor a respins moțiunea 
de cenzură a conservatorilor

șl 290 
a res- 

unor

al opo- 
moțiune 
criticînd 
în care 
politica

13 vo-

LONDRA 3 (Agerpres). 
Cu 303 voturi pentru 

contra. Camera Comunelor 
pins luni seara, la capătul
dezbateri care au opus pentru pri
ma dată pe primul ministru, Ha-. 
rold Wilson, noului lider 
ziției, Edward Heath, о 
de cenzură conservatoare 
guvernul laburist și felul 
primul ministru a condus 
economică engleză

Majoritatea laburistă de
turi a rezultat din abținerea a nouă 
deputați 
deputați 
bolnavi, 
tămîna 
rist de 
care a i 
nistru, 
parte Ia vot. Potrivit 
din grupul parlamentar 
ar urma să se aplice sancțiuni dis
ciplinare împotriva lui Warbey, 
care ar putea fi invitat să renun
țe la locul său în Camera Comu
nelor sau să fie exclus din gru
pul laburist.

liberali și absența unor 
conservatori, care au fost 
Așa cum a anunțat săp- 
trecută, deputatul labu- 

stînga William Warbey, 
cerut demisia primului mi- 
Harold Wilson, n-a luat 

procedurii 
laburist,

Declarație radiotelevizată 
a lui W. Ulbricht

BERLIN 3 (Agerpres).
Walter Ulbricht, prim-secretar al- 

C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat — în cadrul unei 
convorbiri la postul de radiotele- 
viziune Berlin, Ia care au parti
cipat și Albert Norden, membru al 
Biroului Politic al C.C. gl P.S.U.G., 
Gerhard Kegel, ambasador și Ger
hard Eisler, președintele Comite
tului de radio și televiziune din 
R. D. Germană — a făcut decla
rații în legătură cu perspectivele 
relațiilor dintre cele două state 
germane. W. Ulbricht a relevat că 
politica guvernului de la Bonn de 
a dobîndi și dispune de arme ato
mice contravine intereselor popo
rului german și reunificării țării. 
El a arătat că „securitatea și de
zarmarea ar putea deveni prologul

reunificării țării, al restabilirii uni
tății Germaniei". Ar trebui să se 
înceapă, a declarat el, cu o re
nunțare a ambelor state germane 
la arme atomice și la dreptul de 
a dispune sub orice formă de ele, 
și cu un tratat asupra încetării 
cursei inarmării. „Apoi, a spus el, 
ar putea urma un apel comun a- 
dresat celor patru puteri învingă
toare în cel de-al doilea război 
mondial, de a nu pune piedici în 
calea normalizării relațiilor între 
ambele state germane și a cola
borării lor treptate, tot mai strîn- 
se".

In încheiere W. Ulbricht a amin
tit o serie de alte propuneri ale 
R.D.G. privind colaborarea celor 
două state germane în diferite do
menii.

Comunicatul comun ungaro-guineez

„COSMOS—77“
MOSCOVA 3 (Agerpres).
La 3 august, în Uniunea Sovie

tică a fost lansat un nou satelit 
artificial al I’ămîntului — „Cos
mos 77". Pe bordul satelitului este 
instalată aparatură științifică în 
vederea continuării explorării spa
țiului cosmic conform programu
lui anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită cu următorii parametri: peri
oada inițială de revoluție 89,3 mi
nute,- distanța maximă de la su
prafața Pămîntului (la apogeu) 291 
km; distanța minimă de Ia supra
fața Pămîntului (la perigeu) 200 
km,- înclinația orbitei 51,84 grade.

In afara aparaturii științifice, pe 
satelit este instalat un radioemiță- 
tor, un sistem radiotehnic pentru 
calcularea precisă a elementelor 
orbitei, un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor referitoare la funcționarea 
aparaturii de la bordul satelitului.

discursul relativ decepțio- 
lui Edward Heath, care a 
dezbaterile, primul minis-

Așteptate în întreaga Anglie, 
dezbaterile se pare că s-au soldat 
cu „o victorie" a primului minis
tru.

După 
nant al 
deschis
tru Harold Wilson a obligat pe 
liderul conservator să furnizeze ex
plicații. „Cînd am preluat pute
rea, a declarat primul ministru, am 
constatat că predecesorii noștri 
conservatori au pregătit în dome
niul importurilor un proiect de 
contingentări și un proiect de su
prataxă similară cu cel pe care ei 
ni-1 reproșează nouă". încercările 
liderului conservator de a-1 între
rupe pe primul ministru au . fost 
acoperite de protestele laburiști
lor, după care dezbaterile au luat 
sfîrșit, prin punerea la vot a mo
țiunii.

După aceste dezbateri. Camera 
Comunelor a intrai în vacanță, ur- 
mînd a-și relua lucrările' în. toam
nă.

BUDAPESTA 3 (Agerpres).
In comunicatul comun ungaro- 

guineez dat publicității la înche
ierea vizitei în Ungaria a lui Seku 
Ture, secretar general al Partidu
lui Democrat din 
dintele Republicii 
tă că cele două 
acțiunile agresive
publicii Democrate Vietnam, 
Cum și imixtiunea americană 
treburile Vietnamului de sud, 
evacuarea tuturor trupelor străine
din Vietnamul de sud și respec
tarea întocmai a acordurilor de 
la Geneva cu privire la Indo
china, semnate în 1954.

Guineea, preșe- 
Guineea, se ara- 
părți condamnă 
împotriva Re- 

pre- 
în 

cer

de
consacrată 
examinării

observato- 
el nu 

la

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Secretarul de stat Dean Rusk a 

ținut luni seara o conferință 
presă la Washington, 
aproape în întregime 
problemei vietnaAieze.

Potrivit aprecierilor
rilor din capitala americană, 
a adus nici un element nou 
poziția cunoscută a Statelor Unite 
în această problemă, reafirmînd 
toate punctele de vedere ce fuse
seră deja expuse de guvernul de 
la Washington. Rusk a respins su
gestiile privind o încetare a bom
bardamentelor efectuate asupra R. 
D. Vietnam și a arătat că trupele 
americane „vor lua toate măsurile 
necesare, pentru a 
siunea lor actuală 
Vietnam și forțelor 
Vietnamul de sud.

continua agre- 
lîmpotriva R.D. 
progresiste din 
Răspunzînd la

o întrebare, secretarul de stat a 
recunoscut că în timp ce în S.U.A. 
există cercuri politice care cer o 
intensificare și mai mare a ames-

„Suddeutsche Zeitung" despre cauzele amînării conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor membre

MUNCHEN 3 (Agerpres).
Intr-o corespondentă din Rio de 

Janeiro, ziarul vest german „Sud
deutsche Zeitung" se ocupă de 
cauzele care au determinat amîna
rea conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale O.S.A.

Conferința interamericană extra
ordinară a fost din nou amînată. 
întîlnirea celor 20 de miniștri de 
externe, care trebuia să se țină 
acum șase ani, fusese inițial sta
bilită pentru luna mai, anul a- 
cesta, la Rio de Janeiro. Datori
tă evenimentelor din Santo 
mingo, ea a fost atunci încă o 
tă aminată pentru data de 4 
gust. Continuarea crizei din 
giunea Mării Caraibilor a impus o 
nouă aminare — fără a se stabili 
o anumită dată.

Potrivit statutului Organizației 
Statelor Americane, Conferința in
teramericană este „forumul su-

Confe’ 
trebuie 
ani. A- 
stabilită

externe 
la cinci 
a fost 
a avut loc pri

de acest gen Ja

ale O.S.A

Do- 
da- 
au- 
re-

mai avut

amînate 
aflau une-

prem" al organizației. Ei îi revine 
sarcina de a elabora hotărîri pri
vind politica organizației, 
rința miniștrilor de 
să se țină odată 
ceastă procedură 
încă în 1890, cînd 
ma conferință 
Washington.

Ultima conferință interamerica
nă a avut loc în 1954 la Caracas. 
O alta trebuia să urmeze în 1959 
la Quito însă ea n-a 
loc.

Pe agenda conferinței 
de Ia Ric de Janeiro se
le din cele mai arzătoare proble
me ale Americii Latine: integra
rea economică și o reformă a sis
temului interamerican. S.U.A. ma
nifestau un mare interes pentru a- 
ceastă conferință, deoarece ele 
intenționau să revizuiască princi-

prin aceas- 
fi 

șe- 
de tribunal, în care S.U.A.
aflat pe banca acuzaților, 
timp, Washingtonul în

să transforme intervenția 
argument politic. Latino-a- 

spu- 
din

nea- 
posi-

piui neamestecului. Intrevenția 
S.U.A. în Santo Domingo de la 
29 aprilie a răsturnat termenul ti
nerii acestei conferințe. In fața în
călcării cartei O.S.A.
tă intervenție, întîlnirea s-ar 
trasformat intr-o furtunoasă 
dința 
s-ar fi

Intre 
cearcă 
într-un
mericanilor ar urma, să li se 
nă: „Iată ce s-a întîmplat 
cauza principiului vostru de 
mestec,- dacă ar fi existat o
bilitate legală pentru o intervenție 
colectivă, noi n-ar fi trebuit să 
acționăm în mod unilateral". No
ua aminare a conferinței 
însă, că 
bilitățile 
argument 
America

arată, 
S.U.A. nu cred în posi- 
de a convinge cu acest 
majoritatea statelor din 

Latină".
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ca 
să 
in-

Părțile au subliniat rolul im
portant al Organizației Unității 
Africane în lupta popoarelor afri
cane pentru eliberarea continen
tului, precum și necesitatea 
componența organelor O.N.U. 
reflecte realitățile din viața
ternațională; să se restabilească 
drepturile Republicii Populare Chi
neze ia O.N.U.

Părțile au hotărît să depună in 
continuare eforturi pentru dezvol
tarea multilaterală a relațiilor in
terstatale, de partid și a relați
ilor între organizațiile de masă 
Janos Kadar a acceptat invitația 
de a face o vizită în Guineea.

tecului militar american în Viet
nam, alte cercuri politice america
ne se pronunță împotriva acesteia.

In altă ordine de idei, Rusk a 
dat de înțeles că guvernul ameri
can nu intenționează să renunțe la 
planurile sale 
lor nucleare
N.A.T.O.

de creare a forțe- 
multilaterale ale

«
У

PE SCURT
ф SOFIA. — La 3 august au 

început la Solia convorbirile in
tre delegafia Republicii Somalia, 
condusă de Aden Abdulla Osman, 
președintele Republicii, și delega
ția R. P. Bulgaria, condusă de 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

A avut loc un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme in
ternaționale și in legătură cu dez
voltarea relațiilor economice dintre 
cele două țări.

VLADIVOSTOK. — După 
comunică agenția TASS, asu- 

abă-

♦ 
cum 
pra orașului Vladivostok s-a __ ,
tut un puternic ciclon, din O-’ 
caruia au fost întrerupte toate 
lucrările în portul comercial și 
pescăresc. O parte din navele a- 
flate în port au fost trecute în 
rada exterioară pentru a se evita 
eșuarea lor. In oraș, vîntul a ava
riat în unele cartiere rețelele elec
trice și de telecomunicații.

Noi violări ale dreptului omului 
în Republica Dominicană

NEW YORK 3 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a primit două comunicări 
din partea secretarului general al 
O.S.A., Mora, în care i s-au adus 
la cunoștință noi violări ale drep
turilor omului în Republica Domi
nicană. Mora a prezentat lui U 
Thant, de asemenea, copii după 
telegramele pe care le-a primit 
din partea directorului serviciilor 
de secretariat ale O.S.A. în Re
publica Dominicană, Santiago Or
tiz. In prima comunicare se in
formează că la 29 iulie Comisia 
pentru drepturile omului a vizi
tat penitenciarul „Victoria", con
trolat de trupele lui Imbert și a 
alcătuit o listă în care figurează 
sute de persoane care sînt închise 
în acest penitenciar de mai multe

li se poată 
aceeași zi, 
Comisia a 
de persoane care

aduce vreo 
se arată 
primit

in
un
au

luni fără să 
acuzație. In 
comunicare, 
grup de 43
depus mărturii privind încălcarea 
drepturilor omului de către forțe
le imbertiste. In cea de-a doua 
comunicare se semnalează că la 
30 iulie alte 62 de persoane au 
formulat reclamații împotriva vio
lării repetate a drepturilor omului 
de către forțele de poliție ale 
„juntei de reconstrucție naționa
lă". Se informează, de asemenea, 
că unul din reprezentanții comi
siei, Lucenciada Angela Acuna de 
Chacon, a avut o întrevedere cu 
generalul Imbert Barreras, fără să 
se menționeze dacă a fost luată 
vreo măsură pentru remedierea 
situației.

O declarafie a ministrului de externe 
al Turciei

ANKARA 3 (Agerpres).
Ministrul turc de externe, Ha

san Isîk, s-a întors luni seara de 
la Bruxelles, unde a participat la 
reuniunea Consiliului de asociație 
Turcia-Piața comună. In drum 
spre Ankara, el a făcut escale la 
Belgrad și Atena, unde a avut 
convorbiri cu oficialități ale gu
vernelor acestor țări. In cursul 
scurtei șederi în capitala Greciei, 
Hasan Isîk a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
Greciei, G. Melas, asupra pro
blemei cipriote. Intr-o declarație

făcută ziariștilor înainte de a ple
ca spre Ankara, Hasan Isîk 
subliniat
„doresc I 
Cipru", 
că cei 
silă o 
lui prin amînarea ei vor fi pînă 
la urmă decepționați.

Atena și Ankara, a spus el, con
sideră că problema Ciprului nu va 
putea fi reglementată decît ,prin- 
tr-o rezolvare care să satisfacă 
atît Grecia cit și Turcia".

a
că cele două guverne 

o rezolvare a situației din 
Isîk a declarat, totodată 

care gîndesc că va fi gă- 
soluție în problema Cipru-
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