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> Din activitatea 
organizațiilor U.T.C.

EXCURSIILE, 
0 B06HTĂ SURSA 
INSTRUCTIVA

Șan ti e- 
Vulcan 
educa-

' 1 Comitetul U.T.C. al 
„ruhii 3 construcții din
■ acordă o grijă sporită 
' ției patriotice a tinerilor, folo

sind* forme variate de activi-
V -.<tate.. Astfel, pe lîngă conferin- 
>țe și expuneri, în cursul aces- 
f tui trimestru, s-a organizat și 
o excursie colectivă la care 
au participat 60 de tineri. Po- 
trivit itinerarului, stabilit din 
timp, excursioniștii s-au oprit, 

'mai întâi, la- Sarmizegetusa 
( unde- s-au păstrat pînă în zi- 
*>le noastre vestigiile trecutu- 
,lui îndepărtat care vorbesc 
despre istoria poporului român.

. Următoarea oprire a fost la 
. Cetatea Devei, urmînd apoi
• Țebea. De acolo, tinerii au 
plecat spre muntele Găina.

Excursia a; constituit pentru 
^fiecare participant o bogată 
. sursă instructivă. Tinerii
• preciat această inițiativă a co- 
' miletului U.T.C. cerînd• ■ J *. ... 1

■f organizeze- și în viitor aseme
nea excursii.

Acțiuni patriotice
La Preparația Caroești s-au 

. întreprins, în acest trimestru 
, mai multe acțiuni patriotice 

•Ș pentru colectarea «fierului vechi, 
•v Unt* bilanț încheiat recent ara- 
ftă că uteciștii de la această 
..preparație au colectat și pre

dat T.G.M,-ului, în ultimele săp
tămâni, peste 30 000 kg fier 

. vechi. Printre tinerii care me-
■ '.rită' eviidențiați pentru activita
tea desfășurată se numără Stan 
'Emil, Matei loan. Buruiană
Gheorghe, Gali Ludovic și alții.

Și 
muncitoresc 

călduroasă

să, se

conducerea clu- 
au fă- 
invitație 

muzică să 
tineret de

au a-
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calul să ris-

La exploatarea forestieră Răscoala, Începe o nouă zi de muncă, fii. CHIOREANU

din 
co- 
fie
10
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cărbune special 
plan

La preparația de cărbune Lu- 
peni — unitate care livrează com
binatului siderurgic Hunedoara căr
bune special pentru cocs — a avutloc 
zilele trecute dezbaterea sarcinilor 
ce revin din cincinal colectivului 
respectiv, felul cum s-au realizat 
indicatorii de' plan pe 7 luni din 
acest an și crearea condițiilor ne
cesare pentru pregătirea temeinică 
a producției anului

La capitolul rea
lizărilor, colecti
vul preparației Lu- 
peni a înscris nu
meroase succese. 
Pînă la 1 august, 
s-au spălat peste 
plan 26 233 tone 
cărbune, producția 
netă a crescut 
cu 18 284 tone, la 
pentru cocs s-a dat peste 
1 486 tone iar la mixte-șlam 16 9.98 
tone — la aceasta contribuind sub
stanțial creșterea recuperării glo
bale cu 0,2 la sută și a randamen- 
tulu. global cu 1,6 la sută. In 
același timp, productivitatea mun
cii’ a, sporit cu 1,9 la sută și s-au 
obținut economii Ia prețul de cost 
de 402 000 ' Iei. Colectivul prepara- 
țțțț.,s este hotărît să-și îmbunătă
țească «continuu munca pentru a 
încheia acest prim an al cincinalu
lui cu rezultate și mai frumoase. 
Indicatorii cincinalului, pînă în 1970. 
pun sarcini și mai ipari în fața co
lectivului nostru. Anul viitor 1967, 
de pildă, cantitatea de cărbune su
pus preparării va crește cu 80 000 
tone față de planul anului curent, 
recuperarea globală va -spori cu 0,2 
la sută, producția netă va spori cu 
18,1 la sută la cărbune spălat nor
mal . și cu 6țl : la sută Ia mixte- 
șlam.

Pentru realizarea însemnatelor 
sarcini care revin preparației noas
tre în cincinal, participanții Ia 
dezbateri, ingineri, tehnicieni șefi 
de echipe — au făcut prețioase 
propuneri conducerii, care au fost

lai
18 august 

1966

dității sub 10

incluse într-un bogat plani de . mă
suri tehnico-organizatorice. Printre 
ele se remarcă: procurarea și mon
tarea unei centrifuge cu ax ori
zontal pentru desecarea! mixtelor 
de C-3 mm; mărirea capacității flo- 
tațlei prin procurarea și montarea 
unui al 3-lea filtru cu vacuum; in
troducerea acționării; periferice a 
decantorului nr. 3; reducerea umi

la sută la sortul de 
cărbune mixte 0-80 
mm; reducerea 
consumului de ba- 
rită cu 0,200 kg 
la tonă; atingerea 
parametrilor pla
nificați la decanto- 
rul nr. 5 — și 
alte asemenea mă
suri.

Din ședința de dezbatere a sarci
nilor cincinalului, a reieșit cu preg
nanță hotărîrea colectivului pre
parației Lupeni de a munci în așa 
fel ca toți indicatorii planului să 
fie realizați cu cinste și chiar 
depășiți.

IACOB MARIN
contabil șef 

Preparația Lupeni

FAPTE LA ZI

lucrări ale 
Manifesta

ție anivtr- 
de la naș-

0 In sala de apel a minei 
Vulcan, ieri după-aiffîază a a- 
Wt-loe' o discuție tehnică pe 
tema „Susținerea șj rambleie- 
rea lucrărilor miniere". Discu
ția a fost condusă de către ihg. 
Surulescu Dan, șeful sectoru
lui I.
0 Comitetul orășenesc U.T.C. 

Uricani 
bului 
cut o
tinerilor iubitori de 
participe la joia de 
astăzi. Cu această ocazie, prin 
intermediul discului, tinerii vor 
face cunoștință cu 
lui George Enescu. 
rea este prilejuită 
sarea a 85 de ani
terea marelui nostru muzician 
G. Enescu.

0 La cererea publicului, 
Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani a reluat prezen
tarea piesei „Intrigă și iubire". 
Cu această piesă miine seară 
se va da un spectacol Ia Vul
can iar sîmbătă în sala Pala
tului cultural din Lupeni.

Aplecați asupra unui 
desen patru oameni dis
cutau cu aprindere.

-— Este prima coman
dă de așa proporții — 
a subliniat șeiul secției 
turnătorie. Să ne gîndim 
bine dacă o putem exe
cuta sau nu.

— N-ai unde topi atita 
metal, și-a dat părerea 
maistrul Maghiar Gheor- 
ghe. Asta-i o luctare de 
proporții mari, nu glu
mă. Nu-i 
căm.

...Era pe 
lunii iulie.

la mijlocui 
Trustul mi

nier Baia Mare a solici
tat, prin comanda 8 501. 
turnarea la U.R.U.M.P. a 
unor roți dințate cu dia
metrul de 3 400 mm. 
Greutatea unei singure 
roți era de,peste 5 tone.

O astfel de roată se 
execută din două bucăți. 
O lucrare foarte dificilă. 
In primul moment condu
cerea secției a vrut s-o 
refuze invocînd capaci
tatea redusă a cuptoa
relor.

— E in joc prestigiul

Vizita în Danemarca
a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer

COPENHAGA 17' (Agerpres). — 
De la trimișii speciali Ion 
Girje, Nicolae Puicea și A- 
lexandru. Cîmpeanu: Programul 
celei de-a treia zi a vizi
tei oficiale pe care, o întreprinde 
în Danemarca președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Ghborghe 
Maurer, însoțit de ministrul Afa
cerilor Externe, Comeliu Mănescu, 
a început la întreprinderea de a- 
parate frigorifice „Danmax'- din 
Holte, oraș din apropierea Copen- 
hagăi. Oaspeții români au fost sa
lutați cu cordialitate de directorul- 
proprietar. Max Petersen, și de 
alți conducători ai întreprinderii. 
Vizitînd principalele sectoare de 
producție, oaspeții români au pri
mit ample explicații. privind înzes
trarea tehnică a întreprinderii, fo
losirea rațională a spațiului de 
producție și a utilajelor moderne, 
în mare parte automatizate, calita
tea frigiderelor.

Apreciind primirea cordială de 
care s-au bucurat oaspeții' români, 
Ion Gheorghe
levat caracterul ordonat și teh
nicitatea' înaltă

Maurer a

a întreprinderii 
„Danmax", preocuparea pentru rea
lizarea unor produse de calitate, 
la un preț cit mai redus, și au urat 
gazdelor su-cces în activitatea lor. 

Părăsind orașul Holte, oaspeții 
români s-au îndreptat spre fermele 
de stat experimentale Favrholm- 
Trollesminde, situate în regiunea 
nordică ă insulei Seelanda. Ferma 
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O Un refuz care viza prestigiul uzinei 
O Gîndirea colectivă a învins • Mulțumire
uzinei — a intervenit 
maistrul Buturoagă Ma
rin. Nu s-a pomenit ca 
noi să refuzăm o coman
dă. Eu zic să nu ne pri
pim. Mai bine să calcu
lăm, să vedem ce putem 
face.

Sfatul acestui veteran 
ăl secției a prins bine. 
Desenul a fost din nou 
Studiat cu atenție. Cal
culele au reînceput. S-a 
calculat exact greutatea 
metalului lichid de care 
era nevoie, s-a stabilit 
și tehnologia de elabo
rare a șarjei și de tur
nare a piesei comanda
te. Lucrarea a fost În
credințată brigăzii nr. 2, 
Pricepuți și hotăriți. 
membrii brigăzii s-au a- 
pucat de lucru pregătind 
totul pentru a doua zi.

...încărcarea cuptorului

a început pe la ora 1 
din noapte. Oamenii se 
mișcau repede sub do
goarea fierbinte a focu
lui. Din cînd In cînd 
cite un turnător se a- 
propia de gura cuptoru
lui urmărind prin vizor, 
topirea metalului.

La ora cînd cei din 
schimbul intîi și-au Înce
put lucrul, metalul li
chid a fost gata de tur
nare. Cele trei macarale 
puternice ridicau oalele 
cu fluidul incandescent, 
ce răsplndea mii de 
scintei, și-l purtau spre 
locul > indicat de șeful 
brigăzii. Totul s-a des
fășurat rapid, cu operati
vitatea caracteristică lu
crătorilor secției. Cind 
turnarea a fost termina
lă pe fețele oamenilor 
se putea citi mulțumirea

Favrholm este considerată cea mai 
veche stațiune zootehnică daneză, 
existenta ei fiind menționată încă 
din anul 1366, iar ferma Trolles- 
minde funcționează de aproape 130 
de ani. Inspectorul Niels Stentoft 
a prezentat persoanelor oficiale 
române activitatea celor două sta
țiuni, specializate în cercetări zo
otehnice.

Oaspeții români s-au interesat în
deaproape de programul și eficien
ta activității experimentale desfă
șurată aici, de influența acestor 
„laboratoare" asupra dezvoltării a- 
griculturii daneze.

In timpul vizitelor, oamenii de 
stat români au fost însoțiți de Hans 
Moeller, ambasador, șeful protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, J. Henrik baron de Zytphen- 
Adeler, ambasadorul Danemarcei la 
București, de alte persoane oficiale 
daneze, precum și de ambasadorul 
României la Copenhaga, Petru Mâ
nu. La fermele experimentale Fav-r- 
halm și Trollesminde, au fost înso
țiți și de ministrul agriculturii, 
Christian Thomsen, care 1 a oferit 
apoi, în . cinstea oaspeților români, 
la restaurantul „Store Kro", de lin
gă Palatul Fredensborg, un dejun, 
ce s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

Seara, ministrul danez al Cul
turii, Hans Soelvhoey, a oferit în 
cinstea oaspeților rom âni un dineu 
la Parcul Tivoli din Copenhaga.

misiunii Împlinite care-i 
făcea să nu simtă obo
seala acelei zile încor
date.

Potrivit angajamentului 
asumat, prima roată 
cele 4 roți dințate 
mandate urma să 
terminată pînă la 
august. Intrecîndu-se 
ei înșiși, membrii brigă
zii nr. 2 du reușit- sa 
predea expediției Încă 
în primele zile ale lunii, 
curente prima roată din
țată. Minată de dorința 
de a depăși și pe mai 
departe angajamentul 
luat, brigada condusă 
de comunistul Popescu 
Constantin a incenut să 
lucreze la turnarea ce
lei de a doua roți. Pînă 
in ziua de 16 august și 
aceasta a fost gata, ur- 
mind ca în cîteva zile, 
să se execute și cea de 
a treia roată aflată în 
lucru. Nu va trece mult 
timp și pe poarta uzinei 
vor ieși Încă două roți 
dințate cu destinația 
Baia Mate...
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PERMANENȚA ȘI NEVRALGIILE LNEi
LOGALiTĂTJLE VĂII âlUfeRl S1NT ÎIMTR-O GONitlNUA S€Mlt0BARE, O 

SCHIMBARE FĂRĂ PRECEDENT, ÎN CARE GÎNDIREA CREATOARE A 0AMENILOR, 
FANTEZIA SH HĂRNICIA LOR SE ÎMBINĂ ÎN MOD FERICIT SPRE REALIZAREA 
DE LUCRURI FOLOSITOARE.

AN DE AN, TOT MAI MULTE TERENURI VIRANE, FIE DIN CARTIERELE 
NOU CONSTRUITE, FIE DIN VECHILE AȘEZĂRI, CAPĂTĂ O IDENTITATE PRE
TUTINDENI LEGATA DE NUMELE OAMENILOR. .

ÎN ANCHETĂ. ÎNTREPRINSĂ DE REDACȚIE ÎN LOGAIUTĂȚILE VĂII JIULUI 
PE TEMA GOSPODĂRIRII Șt ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCAMTĂȚILOR, AM ÎNVÎP.NlT 
PRETUTINDENI REALITĂȚI DE NECONTESTAT. ÎN GENERAI! SE SIMTE LA GÎOB- 
PODARIÎ VĂII PREOCUPAREA PENTRU A SCHIMBA FAȚA LOCALITĂȚILOR. E 
UNA DIN CONCLUZIILE LA GAR® NU E GREU DE AJUNS. DAR DIN DISCUȚIILE 
PURTATE ÎN CURSUL ANCHETEI CU DIFERIȚI LOGWfGffia Al VĂII JJULEH, MARI 
SAU MÎCI, CU TOVARĂȘI CU MUNCI DE RĂSPUNDERE ÎN DOMjBNlUli «l@SP0- 
DĂRIRII ȘI ÎNFRUMUSEȚĂRI, DIN CONFRUNTAREA HÎRTIlLOR ftSAiâ^A^SAi 
AM DESPRINS Șt ALTE CONCLUZII. TOȚI FACTORII CARE RĂSPUND DE GOS
PODĂRIREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚILOR SĂ IA NE1NTÎRZIAT MĂSU
RILE CE SE "IMPUN, SÂ FIE CU ADEVĂRAT G0SPODA1I.

AMPRENTELE 80SP0DARIL0R
FAȚA...

omul ți-a 
brațul șl 
urma sa

pus 
fan
am-

Peste tot unde 
la lucru mintea, 
tezia, a lăsat in 
prente asupra cărora ochii lo
calnicului sau ai vizitatorului 
se opresc eu plăcere.

Da Petroșani impresionează 
strădania din ultima vreme a 
gospodarilor de a imprima slrâ- 
zilOf Republicii, Miha! Vitea
zul, Independenței, N. BSlaes- 
cu ca și parcului „Fllimon 
Sîrbu" o notă de nou șl ine
dit. In Lonea, două 
frumoașe, îngrijite 
sitvesc ea locuri < 
pihtru oamenii 
de prospețime

de aici, 
îi aduc

i scuaruti 
cu gust, 

de odihnă 
Un plus 
Petrilei

zonele verzi dintre blocurile 
turn din cartierul nou, ea și 
parcul de ia Intrarea în ear
tier (prin care oameni lipsiți 
de simțul frumosului sau chiar 
de bunul simț au deschis o 
cărare că Ici rid in picioare iar
ba și florile). Vulsâhui iinăr, 
in care de la balcoanele blo
curilor zîmbese flotile, esle 
completat pe orizontală de co
voarele verzi sdu multicolore 
dintre blocuri șt de peluze. 
S-ai putea Spune că Vulcanul 
și Lupehiul îșl au o idefilitnte 
a lei tocmai privite sub aspec
tul acestei bogății de vegeta
ție. De altfel Lupehiul. pohte

despre

CARTEA DE Ă L
CD HIRTIILE

confirma 
dar dacă alte afir- 
contrazlse de reali- 
vina noastră.

ÎN FAȚĂ

mai mult decît arlcăre 6US lp- 
calitate H» pe VUt, se remar
că prih nibdul lft baft sfiit în
grijite ‘și completate zonele 
verzi.

Dar 
podari 
asuprd 
străzilor șt al trotuarelor 
aurind tetthinate. corectări a- 
duse lotefilelar, poduri. îm
prejmuiri, sînt tot atllea măr
turii ale trecerii pfin locurile 
respective a oamenilor. Ritmul 
pe care H luaseră lucrările »■ 
dilitare și de înfrumusețare cil 
cltva timp în urmă in toate 
localitățile Văii Jiului lisa tă 
se întrevadă efl „mitul» 
Jiului — aici hu se Poată 
nimic fruine* se ve
Irăfnd.

amprentele bunilor gos- 
h‘au leul lăsate doar 
zonelor verii. Asiaitul 

de

vd/i 
i&ce 
des4*'

...ȘI CONTRASTELE
care amAmprentele

vefblt sînt ușor Sesizabil* în 
Ideurlle șl pe străzile expuse 
vedem In prlm-ptam Acțiunea 
de gospodărire și ifilrumusețare 
rsetamă, însă, pe lingă perm a 
nență. Și cuprinderea în «ga» 
m|ăură a tuturor, aspectele! 
problemei a tetregulUi teme
rii! âl uitai localități *** cta 
ptiiidere care nu-< preocupă sti 
fteiiiihî pe gospodari.

h I.dnăa, de pildă. In Cai* 
ttatul Mlhai Fm!născu nu i-xls- 
tȘ filei un spațiu verde sail II- 
Ber bine amenajat Locurile vi
rane de aici seamănă mal mult 
a maidane. In unele peluze iar* 
ba s-a făcut bună de coasă. 
Tfătiiareie sîtit deteriorate. Zo* 
âă din fața clubului, deșt a 
teii semănată mai tnuli de ju
mătate cri tarbă șl floff a tăfiriK 
IU partea dinspre Ciinpa m- 
dapectul de lucru netermihal.

în Fețrila, în zona blocărilor 

Vedhl din cartierul 5 Marile 
ei șl în zona celor patru blo
curi A, B. C, D, terminale cu 
<OÎ ani în urmă, nU se 
tit cîrieva a avut măcar 
țta să schimbe aspectul 
lot.

CaHieful Cafpâți din 
șani. fără nici O scuză, 
leăză prin lipsa de gospodări
re, Cele trei tetenuri dintre 
Slfltiie 9 Mai și Aleea flori
lor s-au transformat totalmen
te în uscătoril de rufe (oare

vede
Iftten- 

locun-

Petro
exce-

seelbrlștli eufioSc aceste lu
cruri > Cu Cel dlh cartierul Li- 
vetenl am vrut să stăm de 
Vorbă In stele sale de program, 
Cel afișat pe ușă, dar nu l-am 
găsit). Centrul Petroșaniului, cu 
a sa Piață a Victoriei, este un 
exemplu de cum nu trebuie să 
erate tin eehtru de oraș. Aht-’ 
viihilldt care hiUfidă centrul 
Petroșaniuldl după fiecare ploa
ie torențială fifbvocînd denive
lări tn pave| nu li se oâseste 
rezolvarea de ani de zile.- In 
Spatele cartierului Carpali e- 
xistă o zonă dealul de mare 
In care, cîndVa, s-a început a- 
frienatareă dar nu s-a mai fer*

stra-

minat.
Gospodarii 

îngrijii mimai 
Itnd că șl cartierul Sohodol -- 
Parbșeiil aparține tot orașului 
Vttieăn. Aid bălfirlile amenin
ță să atingă balcoanele de ta 
pritaul elaj, tar ia străzile și 
trotuarele care au fost erodate 
(prea devreme) de apele ploi
lor. nimerii nu se gîndește. Nici 
la cele două blocuri de inter
venție din fața cinematografu
lui situația nti-1 mai bună pri- 
vind zonale verzi. Aici fostul 
teren de volei §* prezintă ca 
un... îost.

Vorbind despre înfrumuseța 
.-ea orașului Lupeni șpUneam că 
s-au făcut eforturi lăudabile. 
Dar dacă trebuie să vorbim d*s- 

goSpodărirea iui, a socotim

Vulcanului s-au 
pentru ei, ui

nerftulțumitoar». Chiar p* 
da principală gurile de canali
zare sînt înfundate, rigolele sini 
necurățăte, iar deșeurlle mena
jere și hîrtiile sînt mal mult pe 
jos decît în coșurile de gunoi 
Cîf ^privește noile cartiere ale 
orașului, sînt frumoase doar la 
fată. Un contrast puternic se 
poate vedea în zona dintre ei- 
nnmatograful „Cultural'’ și blo
cul O cu 96 de apartamente. 
Zona din spatele restaurantului 
„Cina" nu are nici ea parte de 
mină de gospodar.

Un lucru care izbește Vede
rea îh locurile pe unde am tre
cut este câ instituțiile publice, 
chiar cele situate pe arterele 
principale. au Un aspect de loc 
inarilit. Ce poate vedea, de 
pildă, in birul său bolnavul 
care privește pe fereastra spi
talului din Lonea î Un teren 
plin de pietre șl de hlrtil, Ni
mic care să-i inchite privirea, 
Și să nu 
ȘcOala nr 
de aceeași 
„Jiul" din
de lâ Intrate o Carte de vizită 
de loc lăudabilă. Locul tintflot 
l-au luat bălăriile și hîrtiile. 
Mai sînt și alte aspecte, dar 
ne oprim cu constatările aici,

încheiem această scurtă tre
cere în revistă 
alufidindume hi

a situațiilor.
spun acestea.

Am stat de vorbă cu oameni 
competent! din cadrul secțiilor 
de gospodărire ale sfaturilor 
populare. Ei au făeut • șefie 
de afirmații ear* se 
pe teren, 
mâții sînt 
late nu e

întrebat despre pe anume s-a 
prevăzut a se executa în anul 
acesta în domeniul gospodări
rii și înfrumusețării orașului 
Petroșani, tovarășul Sodolescu 
lan, șeful secției gospodărie a 
sfatului popular spunea :

„Am avut alocate din buget 
fonduri pentru întrețineri de 
străzi și trotuare, amenajări de 
zone verzi și parcuri, și salu
brizare. Din aceste fonduri, ca
re se cifrează la 2 045 000 tei, 
am reparat străzile Barbu Dela- 
vrancea, Budai Deteanu, tro
tuarele pe strada Republicii, 
am amenajat terenuri virane 
din cartierul Livezeni și din 
oraș, am făcut întrețineri cu
rente ia spațiile libere și verzi 
existente și altele. De mențio
nat că la capitolul „străzi sf 
trotuare" am acordat prioritate 
arterelor principale de circula
ție. Din beneficii peste plan atfi 
modernizat străzile Mihai Vi
teazul și Berzelor șl arii avut 
în vedere modernizarea Piețll 
Victoriei și a străzii Ion Crean
gă. Deși n-am avut nimic pre 
văzut în privința amenajării de 
solare și terenuri de joacă pen4 
trii copii, noi am amenajat ta- 
tuși două solare — unul în car
tierul Carpați și altul în car
tierul Livezeni — și am eon* 
fecționat flinte, 
porți de handbal 
pe care însă nu 
lat.

L-am rugat pe
«iotescu să ne răspundă de ce 
nu ș-ău început din timp iu* 
crările 1a Piața Victoriei.

„Documentația pentru această 
lucrare ne-a parvenit abia la

sfîrșitul turtii martie ne** 
apus dinSul. Aici lucrurile au 
fost complicate din punct dfi 
vedere al fondurilor. Din fon
durile de întreținere nu ni se 
permitea 
neficiilor 
nOscut-o 
lui. Din 
plătit și proiectul lucrării. Anul 
acesta vom 
frastructura

Iată deci 
se va face 
Din martie și pînă în august nu 
s-a găsit timp pentru începerea 
lucrărilor. Dacă timpul prielnic 
pentru astfel de lucrări, care a

s-o facem. Situația be- 
peste plan n-aiii c'U- 

decît la sfîrșit'Jl antl- 
aca-ste beneficii am

execută totuși ifU 
betonată".
încă o treabă care 
numai pe jumătate.

Orala și altul 
taurantului „Ci 
arbori și arbuț 

Am văzut și 
parcuri pentru 
tult 10, respec 
tai Dată.- 1re<c 
Veți vădea apt 
pe partea drea] 
IM. Scrieți-ne 
nii.

Al treilea „tr 
plicata lume 
fost, ta Sfatul 
tfila, tovarășul 
„Privitor la îr 
pararea străzii 
lor, am avut t 
320 000 lei din 
050 000. S-au 
Tale, Bcaterina 
rele străzii Mi!

ANCHETA NOASTRĂ 
ÎN VADEA J 

y

water-soare, 
și de fotbal, 
le-am insta-

tovarășul Se-

mai rămas, va permite îndepli
nirea prevederilor secției de 
gospodărie răffiîne de Văzut.

La Sfatul popular al orașului 
Lupeni, amănunte despre pre
vederi șl înfăptuiri în domeniu! 
gospodăririi și înfrumusețării 
rie-a dat tovarășul inginer Sza 
bo Ladislau.

„In limita fondurilor alocate 
penttu întrețineri de străzi și 
trotuare, în cede 7 luni din 
acest an —■ ne-a relatat dinsul 
s* am executat repararea stră
zilor Stadionului, Pomnierilor, 
Carăimah, a trotuarelor de pe 
strada Tudor Vladimirescu, a 
unui pod suspendat peste Jiu 
și altele. In cadrul amenajărilor 
de parcuri și zone verzi am 
amenajat un parc pe strada 
Vulcanului, parcul Pionierilor, 
un teren de joacă pentru copii 
In cartierul Viscoza, unul in

am chc 
S-au . 

din cart

î

cartierul 8 M 
un viaducb. de 
Georg* Eneșt-i 
tân pd strada 
î. alțele. La l 
curi șl zone 1 
locată suma, d 
care 
girtie. 
verzi
Mihai Eminesc 
ds la para mi 
Școala nr. 2, 
principală, pla 
și arbuști orn. 
fieri curente".

Ați remarce 
spusele repre: 
lui popular P 
s-eu amenajat 
ne verzi în c 
și miai cu se 
nescu. S-au ai 
arătam noi m

Proporții... disproporționate

uităm că e spital 
2 „se bucură" catn 
.atenție''. Stadionul 

Pettoșănl are chiar

a localităților, 
lumea cifrelor 
Să vedem ce

Așa arată un 
teren de joded in 
Pdrtigrțfl „Ser* 
Mfi".

Facem difi fiou apel la cifre 
pentru a demonstra că uneori 
îti spatele lor se ascunde su
perficialitatea, lipsa unei ve 
detî unitare, logice asupra tre
burilor gospodărești, că cifrele 
contrastează uneori vizibil cu 
realitatea.

Tovarășul Șodolescu ton ne-a 
concretizat în cifre realizările 
pe șapte luni ÎH domeniul gos
podăresc. Astfel, la Petroșani, 
în cadrul acțiunii 
nere străzi și 
suma olantflrJată 
740 000 lei s-au 
luni 690 000 lei.
320 000 s-au
la Vulcan din 320 000 -**
16GO0O, la Lupeni din 420 000 

300 000, iar ta Uricahi șt 
Ahinnasa din cîte 50 000 -* 
05 000, respectiv, 35 000 lei.

Dacă per total situația e 
oarecum echilibrată, la cheltu
ielile pentru lucrări din bene
ficii- peste plan, raportul din
tre timpul rămas din an și vo
lumul de lucrări rămas neexe
cutat e defavorabil acestuia dltt 
Urmă. L-am întrebat pe tovară
șul Sodolescu care e explica
ția că nu s-a accelerat pînă 
acum ritmul lucrărilor. Răspun
sul său n-a avut darul să ne 
convingă. Iată-1: „Avînd în ve- 
d*re planificarea pe trimestre și 
pe total. Valea Jl-ului, stăm bi
ne. Nu consider că ar li o «i- 
tttație alarmantă".

Q serie de cifre pe care nl 
le-a dat tovarășul Popa Gheor- 
ghe, de la Sfatul popular Pe- 
trlla, ne-au stîrnit curiozitatea 
$i ne-au condus la un caldul 
care ar putea spune multe. De 
pildă — spunea tovarășul Popa

de intretl- 
tretuate, din 
din buget da 
cheltuit in 7 

La Petrlta dlfi 
cheltuit i SO 000, 

din

i

— sfatul nostru popular a an
trenat pe cetățenii orașului la 
muncă patriotică pentru execu
tarea diferitelor lucrări, efec- 
iuînd in felul acesta nu mai 
puțin de 635 313 ore de muncă 
patriotică. Vom da cîteva e~ 
xemple de lucrări executat» in 
cadrul acestor acțiuni: amena
jări de vitrine, spoit fațade, de
molări, dezăpezirea străzilor, în
diguiri, mătufiatul trotuarelor, 
Vopsit ferestre, alinieri de gar
duri. La aceste date am venit 
rd un mic argument: dacă ce
tățeanul își aliniază gardul, da- 
că-și vopsește ferestrele casei, 
dacă magazinele își aranjează 

conform unei obligații de 
serviciu — vitrinele, dacă sa- 
lafiațil I.C.O., în cadrul acele
iași obligații de serviciu, mă
tură străzile înseamnă că aces-

te lucrări s-a 
acțiutlitor de i 
Răspunsu^ sur 
cut asa c'tn s 
țlativa noastr.

$i acum ca 
l-am promis. 
365 313 ore lt 
cuitofi ai Petr 
tie lucru, rez 
efectuat cel p 
muncă patrie1 
totalul locuite 
1 Chill și boln 
fectuăte pe oe 
de lucru vor 
Iile Teoretic 
realitatea sub 
șăâîă orașul c 
Calculul hîrtie 
irebăm daCă 
de a te scoal 
Price preț nt 
lf-0 dezinforrr 
pe urma căre 
de cîștigat.

Realitatea dezminte 
htrtttlr„adevărul*

Mictbifitervlurlle luate celor 
mici nu sînt de loc rodul fan
teziei noastre. Autenticitatea 
lor poate fi verificată. Ele ilus
trează un adevăr regretabil. îfi 
întreaga Vale există abia Ci
te va solare amenajate. Și nici 
acelea cu toate cele necesare.

La sfaturile populare ni s-a 
spus că s-au depus străduințe 
fn acbastă privință. Dar rezul- 
tatul nu se vede. S3 concreti
zăm. La Sfatul popular din Pe- 
ttlla ni s-a spus că pentru so
lar* șl terenuri de joacă nu s-a 
alooat nici un leu. Oare atila 
atenție merită copiii noștri 1

Tovarășul Șodoleacu de la 
Sfatul popular Petroșani ne spti

nea, după cu 
înainte, că s- 
dispozitive și 
jocul copiilor 
s-au ipstalat. 
stata ? Sp con 
în catul .Pieli 
e timp. Noi 
fiți mai e. An 
be th vede în 
ie ala anului 
pa cbpiif' în

$1 ia Lupe 
despre antene 
de joacă. Ni 
sufitele de b. 
tru amenajar 
la fletale 
n-am găsit e



ROBLEME
Ă A LOCALITĂȚII4 1

I

Unde te joci tu, 
micufule ?

Cițiva dintre cel mai mici locuitori ai localităților vizi- 
tete au fost ținta interviurilor noastre.

Tema Marin, clasa a V-a, cartierul Mihai Err țti 1 — 
Lenea (juca mingea cu copii de seama iui Ui spatele Ali
mentarei fit. 150). ! \

— Aici vă jucatI copii, pe iarbă ?
— Dar unde, nene, dacă n-avem nici un teten ?
—- Pe cei mici nu-i primiți să se joace eu vei ?
— Ei nu știu fotbal...
Nu știu șl nu se joacă de-a nimic. Găai n-au unde. 

Cițiva foloseau resursele focale. Iși adunaseră Iapă felele și 
căldărușele și „măsurau" nisipul adus periltu reparații de 
lucrătorii de la I.L.L.

Glăudiu Ghițulescu, clasa a libia, cartierul Carpafi (iși 
instala eortul din preșuri pe spafiul verde de lingă bloc). 
Facem cunoștință, apoi il întrebăm :

— Tu ești turist, Glaudiu ?
— Nu, dar cu ce să mă joc ?
— Păi voi n-aveți in cartier teren de joacă, groapă 

de nisip, hintă, n-avefi nimic ?
— Ghiar nimic n-avem. Uiiăfi-vă.,.
Ovidlu Gomolu, ajutorul lui Glaudiu, privea satlflăeui 

cum vitttui umilă cortul.
— Tu in ce clasă ești, Ovidiu i
—■* Am tredit intr-a-ntlla (1)
— Și eu ee te joci ?
— @u cortul dacă nu mai am jucăriile de ia gră

diniță l
Cornoiu Dumitru, clasa a Vl-a și Mihaly Qbeorghe. 

clasa a IT-a, cartierul Livezeiii (jucau '6B pe seara Pledu
lui. at nd ne-am apropiat au ascuns eărfUe ia spate).

— Voi ce face fi alei ?
— Nimic.
— Dar la spate ce ați ascuns ?
Rușinați au trebuit să recunoască. \
— Gătțile de joc...
— Păi bine, măi copii, voi jucafi cărții
— Dacă cu mingea au mai avem unde ? I Tanti res

ponsabila de scară ne alungă din jurul blocului și ne tri
mite pe deal, de pe deal ne alungă sătenii. Unde să rte 
jucăm dacă in tot cartierul n-mrem un teten ea lumea ?...

Lupeni, ia spatele restaurantului „Cina1*, unde s-a „a- 
menajat" solarul amintit, cfflva elevi bateau nengea pe 
strada de lingă locul rezervat pentru joaeă.

— De ce nu vă jucafi alături ?
Sa să ne înțepăm în stiele său să lovim cu Iftineea 

hainele puse la uscat? Știm net că sintefi de la ziar (eu 
noi era și fot&teporterul). Ar ii bine să scrieți să scoată 
Ctfipul ăsta din mijlocul terenului și să ne amenajeze te
renul pentru joacă.

La ofrma |
gospodăririi 
să fie deputății 1

In acțiunea de gospodărire 
și înfruttiuslețaje a locaîitățilot 
0 contribuție de seatnă pot șl 
trebuie sa aduC5 deputății. Pin 
păcate ifisfi, acolo pe uncie am 
mers, nu ni s-a vorbit cu prea 
multă convingere despre acțiuni • 
ale deputațllor. ta PeMHs, de | 
pildă. tovarășul Popa Gliabr- I 
gfee ne spunea; „Mtfiți dintre | 
deputății noștri sîtit deputați | 
doar cu numele. Dacă fi-am a- | 
vea inițiativă noi, cel de la ■ 
sfat... (I) SInt totuși unii care | 
iși dedică o parte din energia . 
lor treburilor de folos obștesc. I

Deputați care pun suflet in ■ 
acțiunile de înfrumusețare și | 
gospodărire a orașelor sini Și • 
in alte localități. Tovarășul I 
Gheorghe ELisei, șeful secției . 
organizatorice a Sfatului popu- I 
lat Petroșani, ne-a citat pe ’ 
cițiva dintre aceștia: Ardelean | 
Victor, Bîldea Ecatefina, Zan- ■ 
fit Iuliafta, Sașko El Isabel a din 
Lupeni, Caragea PQrilpiliu, Pan- 
tilie Gheorghe, Lazăr Maria 
din Uricanl, Vuia Maria de pe 
strada Unirii din cartierul Ll- 
vezenâ, (Shisăliță Constantin 
din cartierul Constructorul Pe- I 
troșani, Latkulic Iuliu de pe I 
strada Independenței din car- • 
tierul Livezeni, precum și aem- | 
brii comitetelor de cetățeni : | 
Călina? Mihai $1 Munteanu | 
Gheorghe din Petroșani și alții g

Ce fac Insă marea majorita- | 
te a deputaWor din circum- g 
sartpțiile de oare aparțin aspec | 
tele negative semnalate de ■ 
noi ? Au uitat ei de tocrederea | 
pe care cetățenii le-au acor- . 
dat-o ? Cum a muncit cu ei i 
Secțiile organizatorice ale sla- , 
turilor populare ? Sînt intre- i 
bări la care se așteaptă răs- ’ 
puns practic.

CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST, CEA DE-A 

XXH-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI 

NOASTRE, ORGANIZAȚIILE DE PARTID, COMI

TETELE SINDICATELOR Șl DE U.T.C., CONDU

CERILE TEHNICO-ADMINISTRATIVE ALE ÎN

TREPRINDERILOR felicita pe oameni! 
MUNCII DIN VALEA JIULUI PENTRU SUCCE- 

ȘELE OBȚINUTE IN ACTIVITATEA LOR ROD 

NlGA H LE UEBAZA NOI ȘI TOT MAI ÎNSEM

NATE REALIZĂRI PE CALEA DESAVIRȘIKIl 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI IN PATRIA

NOASTRA, REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

„Filcăii de ghin
dă" au încins o 
aprigă partidă de 
'08 intr-un car
tier din Lupeni.

I 
I 
I 
I 
I a I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

colo. De altfel nici nu aveau 
cu ce. în două locuri, cîte un 
singur Balansoar și cițiva su
porți pentru hinte, dar fără 
hinle, de cere, in schimb, gos
podine „inventive" agață sforile 
pentru rufe. Al treilea solar es
te cel descris... la cererea co 
piilor.

înțelegem, evident, că sînt 
greutăți financiare, că nu se 
pot face prea multe dintr-o da
tă, dar ceea ce ș-a făcut pinii 
acum e prea puțin.

Ancheta realizată de 
Ion CIOCLEI 

și
Dumitru GHEONEA

Fotoreporter
Nicolae MOLDOVEANA

Itlnerartal străbătut de noi, constatările făcute pe parcurs, I 
explicațiile primite de la cei cu care am discutat, conduc ta ‘ 
unele conclutiJ al căror ecou am vrea să se facă auzit cit | 
mal curînd. I

© In domeniul activității de gospodărire și infrumuse- | 
țâre s-au făcu! pași Însemnați, dar nu In -ritmul impus de . 
necesități.

© Nu întotdeauna fondurile alocate în acest scop aint 1 
repartizate și folosite judicios șl nu ifi toate localitățile.

© Unele secții de gospodărie ale staturilor populare ma- | 

nltestă o nesănătoasă tendință de automulțumire. ,

0 E timpul să li se acorde atenție egală cu cea acordată 
centrelor localităților, și cartierelor mărginașe. Pentfu această 1 
trebuie mobilizate toate forțele competente — deputați, co- I 
mitele de cetățeni etc., folosite formele cele mal adecvate | 
diferitelor situații. |

© Președinții sfaturilor populare și vicepreședinții cu I 
gospodăria să facă din activitatea de gospodărire și întru- 1 
musețare o problemă Majoră ă activității lor, preocuparea Ș 
de plbă acum nefiind la înălțimea așteptărilor Și de multe î 
oii vădind tendințe de automulțumire.
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cDelegația de partid 
și guvernamentală 
română 
ip Republica Congo

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

Luptele din Vietnamul de sud
Uni- 

apair-

■ BRAZZA VILLE 17 (Agerpres). —- 
Delegația de partid și guvernamen
tală: a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Vasile Vlad, mem
bri supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a fost 
ptwnită la 16 august de Alphonse 
Massamba Debat, secretar general 
al Mișcării. Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo. La 
întrevedere au mai participat : Ju
lien Boukambou, membru al Birou
lui Politic, secretar al M.N.R. și 
Alice Mahoumbou, membru al Bi
roului Politic al M.N.R.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete-

nească, s-a făcut un schimb de pă
reri asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale, a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Națională a Re
voluției, precum și a relațiilor din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Congo.

Delegația de partid și guverna
mentală română a fost primită, de 
asemenea, de Ambroise Noumaza- 
laye, prim-ministru al Republicii 
Congo și prim-seoretar al Biroului 
Politic al Mișcării Naționale a Re
voluției, cu care a avut o convor
bire prietenească.

VARȘOVIA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
cjhiță, transmite: In cadrul Zi
lelor Culturii românești, care 
se desfășoară în cinstea celei 
de-a 22-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul fas
cist, la Varșovia a sosit o de
legație a Sfatului Popular al 
Capitalei.

Totodată, a sosit la Varșo
via 6 formație muzicală con
dusă de Gelu Solomonescu, 
dirijor al Teatrului satiric mu
zical „C. Tănase".

In zilele de 18 și 19 august 
formația 
prezenta 
Polonia..

de estradă română 
programe artistice

va 
în

SAIGON 17 (Agerpres). — 
tăți amfibie de pușcași marini 
ținînd Flotei a 7-a americane au de
barcat marți dimineața intr-un punct 
de pe țărmul provinciei Binh Nuy, 
aflat Ia distanță de 160 kilometri 
nord-est de Saigon. Unitățile au de
clanșat o operație denumită „Deck 
House Three" în vederea „curățirii" 
regiunii respective de forțele pa
triotice. Agențiile de presă infor
mează . că unitățile americane nu 
au reușit să aibă pînă în prezent 
decît contacte nesemnificative cu 
forțele de partizani.

Pe de altă parte, la Saigon s-a 
aflat că marți noaptea patrioții 
sud-vietnamezi au deschis un pu
ternic foc de mortiere asupra pos
tului de comandă al unei unități 
blindate de pușcași marini ameri-

câni, iprovocîndu-le pierderi umane 
și materiale. Ga de obicei, servici
ile de informații ale armatei ame
ricane au refuzat să precizeze am
ploarea acestor pierderi.

★

★

(Agerpres). — Agen- 
informează că mier- 
de bombardament a- 

„Crusader" s-a

SAIGON 17 
țiile de presă 
curi un avion 
merican de tipul
prăbușit, avînd la bord o încărcă
tură de bombe, deasupra unui sat 
sud-vietnamez situat la 5 km de 
aerodromul de la Da Nang. Ca ur
mare a catastrofei, 11 persoane ci
vile au fost omorîte, iar aproxima
tiv 20 rănite. Pilotul s-a salvat, 
avionul s-a zdrobit de un grup 
case din satul amintit.

igr 
de

Vizita parlamentarilor 
români la Baku

fost oaspeții 
din

orașul petro- 
situat

Marea

la .110

BAKU 17, — Trimisul special A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Miercuri, membrii delegației Marii. 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România au 
petroliștilor sovietici 
Caspică. Ei au vizitat 
lier Nefteanîe Kamenî
km' de Baku, în largul mării. In a- 
cest orășel, cu șosele suspendate 
pe puternici piloni metalici, în lun
gime de 170 km, trăiesc 5 500 de 
oameni. Aici se extrage o treime 
din totalul producției de ‘'petrol a 
Azerbaidjanului.

La Direcția generală pentru in
dustrializarea petrolului „Al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S." a avut loc 
o convorbire prietenească, în tim
pul căreia inginerul șef al exploa
tării petroliere, Akif Geafarov, a 
vorbit oaspeților despre istoricul o- 
rașului. -

Seara, M. Iskenderov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al.
R.S.S. Azerbaidjene, a oferit la
Baku un dineu în cinstea delega-' 
ției române. Cu acest prilej, 
Iskenderov și Gheorghe Necula 
rostit toasturi.

de

Și 
la 
de 
de

TIRANA 17 (Agerpres). 
In conformitate cu planul 
colaborare culturală între Re
publica Socialistă România 
Republica Populară Albania, 
Tirana a sosit o delegație 
cineaști români condusă
Kovacs. Gyorgy, Artist al po
porului din Republica Socialistă 
România. In același timp, a so
sit ansamblul folcloric de a- 
matori „Argeșul" din Pitești, 
care va da o serie de specta
cole în Albania.

Mexic

M.
au

Incendiul a fost stins

Misiunea O.RLU. în Aden

INSULA FUI ÎN DISCUȚIA 
.COMITETULUI CELOR 24“
'NEW YORK 17 (Agerpres). — Un 

proiect de rezoluție care recoman
dă Marii Britanii să organizeze a- 
legeTi generale pe teritoriul insule
lor Fiji pe baza sistemului „un cm 
un vot" a fost deipus marți de Co
mitetul Special al O.N.U. pentru de
colonizare (Comitetul celor 24). A- 
Ceste alegeri ar urma să desemne
ze Adunarea Constituantă a terito
riului Fiji aflat sub administrație 
britanică, care va fi chemată șă. e- 
laboreze constituția țării. Proiectul 
de rezoluție cere, de asemenea. 
Marii Britanii să contribuie la crea
rea unui guvern reprezentativ al 
insulelor Fiji, căruia să-i transfere 
toate puterile și să fixeze , o data 
cît. mai apropiată pentru acordarea 
independenței acestor insule. In pro
iectul de rezoluție se constată cu

regret că Marea Britanie, ca 
tere administratoare, continuă 
ignore recomandările cuprinse 
diferite rezoluții ale O.N.U. cu 
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. : Se 
reafirmă totodată dreptul inaliena
bil al poporului din insulele Fiji 
la libertate și independență. Pro
iectul recomandă, de asemenea, 
trimiterea . unor reprezentanți ai 
O.N.U. în insulele Fiji pentru a 
studia situația la fața locului și a 
facilita acordarea independenței a- 
cestei insule la o dată cît mai a- 
propiată.

Proiectului de rezoluție i s-au a- 
dăugat în calitate de coautori, In
dia, Tunisia, Iran, Irak, Siria, Ma
dagascar, Afganistan, Iugoslavia și 
Etiopia.

pu
să 
în 

pri-

CIUDAD DE MEXIC 17 (Ager
pres). — După 12 ore de explozii 
continue, provocate cu nitrogliceri
nă, puternicul incendiu de la insta
lațiile uneia din cele mai importan
te rafinării petroliere din Mexic 
„Petroleos Mexicanos" (P.E.M.E.X.), 
din localitatea Poza Rica, staty,’ 
Veracruz, a' putut fi stins prin „su
focare" du pămînt.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Co
mitetul Special al O.N.U. pentru 
decolonizare a hotărît marți să tri
mită o misiune în Aden în ciuda 
rezervelor formulate de Marea Bri
tanie Potrivit agenției U.P.I., nu
meroși delegați au criticat condiți
ile puse de Marea Britanie pentru 
acceptarea unei misiuni a O.N.U. în 
Arabia de. Sud. Reprezentantul bri
tanic declarase anterior că ea nu 
va garanta securitatea membrilor 
acestei misiuni și că misiunea nu 
va fi bine primită de guvernele lo
cale. Membrii Comitetului celor 24 
au apreciat că, prin aceasta, Ma
rea Britanie încearcă să respingă, 
de fapt rezoluțiile O.N.U. care re
comandă acordarea imediată a inde
pendenței acestui teritoriu cu tria
te 
că 
lui 
în
Gershon Collier (Sierra Leone), du
pă o întrevedere prealabilă avută 
cu secretarul general al

că guvernul britanic promisese 
va acorda independența Adenu- 
și Arabiei de Sud cel tîrziu 

1968. Președintele comitetului.

Se prevăd schimbări fundamentale 
în transportul aerian sovietic

O.N.U.,

In mativ 200 de aeroporturi. Multe
a aeroporturi de pe rutele > aeriene

18 principale sînt reamenajate pentru
al a putea primi avioane grele.

cu

reprezentantul Irakului, 
Khalaf, a acuzat Marea

U Thant, s-a declarat de acord 
trimiterea misiunii O.N.U. în terito
riile Arabiei de Sud. >

Luînd cuvîntul la lucrările comi
tetului,
Kadhim
Britanie că încearcă să stabilească 
în aceste teritorii regimuri nere
prezentative. Agenția U.P.I. amin
tește, totodată, că țările arabe con
damnă manevrele Marii Britanii, 
care urmăresc instaurarea la putere 
în teritoriile arabe a unor guver
ne marionetă.

S.U.A

Polițiști asasini 
deferiți tribunalului

„Mica conferință 
s-a încheiat

la Divei înalt"

1 BOGOTA 17 (Agerpres). — In ca
pitala Columbiei s-au încheiat marți 
lucrările „micii conferințe Ja nivel 
înalt" latino-americane, la care au 
participat președinții Columbiei, Ve- 
npzuelei, Chile, precum și repre
zentanții personali ai președinților 
Ecuadorului și Perului. In declara
ția dată publicității cu acest prilej 
snface apel la convocarea cît mai 
urgentă a unei conferințe la nivel 
înalt iatino-arftericane cu participa
rea președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, care ar urma să fie con
sacrată problemelor dezvoltării po
litice și economice a țărilor din 
emisfera americană.

Lucrările conferinței de la Bogo
ta sînt apreciate ca un pas pre
mergător convocării unei astfel de 
conferințe, precum și ca o tendință 

, vădită a țărilor latino-americane 
spre rezolvarea problemelor lor e- 
conomice.

In acest sens, participanții la 
conferință au propus crearea unei 
comisii executive permanente, care

să întreprindă acțiunile necesare 
pentru realizarea „unei integrări e- 
conomice latino-americane". Din a- 
ceastă comisie nu ar urma să facă 
parte S.U.A. S-a hotărît, de aseme
nea, să se dezvolte colaborarea 

i dintre țările membre ale Asociației 
latino-americane a liberului schimb 
((A.L.A.L.G.)

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
legătură cu Ziua flotei aeriene 
U.R.S.S., care se sărbătorește la 
august, Nikolai Bîkov, locțiitor
ministrului aviației civile, a decla
rat unui coresponaent al agenției 
TASS, că pentru anii viitori se pre
văd schimbări fundamentale în 
transportul aerian sovietic. Toate 
avioanele noi vor fi avioane cu 
reacție. Motoarele lor vor fi am
plasate numai în coada fuselajului, 
ceea ce îmbunătățește calitățile ae
rodinamice ale aparatelor și carac
teristicile lor de decolare și ateri
zare. Printre noile aparate vor fi
gura cvadrimotorul „IL-62" cu 186 
de locuri, care va deservi cele mai 
lungi trasee, avionul „TEJ-154" cu 
160 de locuri pentru rutele medii, 
„IK-40" cu 24 de locuri pentru dis
tante scurte. Totodată, pînă în 1970, 
pe traseele aeriene își va face apa
riția avionul de călători supersonic 
„TU-144" cu 120 de locuri.

Se va extinde simțitor rețeaua li
niilor locale, îndeosebi în Siberia, 
Kazahslan, Extremul Orient și în 
nord, unde Vor fi construite aproxi-

prezent avioanele sovietice 
38 de 

vor fi 
cu Ja- 
urmă-

In
efectuează curse regulate în 
țări. In cursul acestui an 
inaugurate legăturile aeriene 
poDia și Canada iar în anii
tori cu țările în curs de dezvoltare 
din Africa și America Latină.

Poziția, guvernului grec față 
de emigranții din Australia

ATENA 17 (Agerpres).
nul
lua
rul
lia
în
fie
Vietnam. Ministrul de
umbas, a declarat că
practice
nanciare

@u ver- 
grec a făcut cunoscut că va 
măsuri pentru a veni în ajato- 
emigranțilar greci din Austra- 
care sînt forțați să se înroleze 
armata australiană, 
trimiși să lupte în

riscînd . să 
războiul din 
externe, To- 
modalitățile 

asistenței fi-ale acordării
și de altă natură urmează

a fi hotărîte ulterior. Se intențio
nează stabilirea de contacte cu o 
societate de transporturi navale 
pentru a înlesni repatrierea greci
lor din Australia.

Se știe că guvernul 
dispus cu o săptămînă 
rolarea în armată a
străini în virstă de peste 21 de ani. 
Această măsură a provocat protes
te oficiale din partea guvernelor 
Italiei și Greciei. . ..

australian a 
in urmă, in
imi granțildr
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NEW YORK 17 (Agerpres). — Trei 
polițiști din Winchester (statul Ken
tucky) au fost deferiți unui tribunal 
din localitate pentru că au asasi
nat pe tînărul de culoare Gollie 
Hampton. Acțiunea a fost deschisă 
ca urmare a plîngeirii lui James 
Hampton, fratele victimei, care a 
dezvăluit instanței împrejurările în 
care Colli'e Hampton a fost ^asi&at 
la domiciliul său. Cel de-al patrulea 
polițist implicat în acest atentat va î. 
fi și el chemat în fața instanței, du-"*^ 
pă ieșirea 
află 
care 
telor 
nica

In
crimă se află în libertate în schim
bul unpi cauțiuni de 5 000 dolari 
fiecare.

din 
internat în 
le-a primit 
produs^ la 
trecută,
prezent însă cei vinovați de

spitalul unde se 
urma rănilor pe 
în cursul inciden- 
Winchester, dumi-

DE PRETUTINDENI
Explorarea grotei 
Belinka din Iugoslavia

BELGRAD 17. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite : Un grup de speo- 
logi englezi au început în ur
mă cu cîteva zile explorarea 
grotei Belinka situată in par
tea de vest a Iugoslaviei sub 
muntele Mala Kapela. După e- 
forturi susținute, ieri, au ajuns 
în fundul grotei la adîncimea 
de 328 m. In drumul lor, care 
a decurs în bune condițiuni. 
au întîlnit numeroase stalac
tite și stalacmite de foraie foar
te interesante. Speologii en
glezi își continuă cercetările

Cresc accidentele 
pe șoselele din Franța

PARIS 17 (Agerpres). — In 
ciuda măsurilor drastice împo
triva abuzurilor în circulația 
rutieră, în ultimele trei zile 
accidentele de pe șoselele din 
Franța s-au soldat, potrivit da
telor oficiale provizorii, cu

102 morți și 998 răniți, dintre 
care 360 se află în stare gra
vă. Aproximativ 43 000 de po
lițiști, în mare parte în costu
me civile și folosind mașini 
fără însemne ale poliției, au 
fost mobilizați in întreaga țară, 
pentru a urmări pe conducă
torii abuzivi de automobile. 
In numeroase departamente au 
fost instituite organe judiciare 
speciale, de-a lungul șoselelor

Ravagiile taifunului Tess
TOKIO . 17 (Agerpres). — 

Taifunul Tess care de două 
zile face ravagii pe coasta de 
vest a Japoniei a adus ploi 
care au provocat inundații și 
puternice alunecări de tere-_ 
nuri. 20 de morți, 18 dispăruți 
și 17 răniți, acesta este bilan
țul provizoriu al victimelor tai-, 
funului, menționează agenția 
France Presse. Deși stațiile 
meteorologice au anunțat că 
taifunul se îndepărtează de 
coasta japoneză, se anunță în 
continuare ploi la fel de in 
tense.
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