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mijlocul acestei săptămâni, la 
Ra ferică de fire artificiale „ViSco- 
âi">'dân - Lupeni a avut ioc adune- 
rfcatde .dezbatere a cifrelor de plan 
^țiannl 1967 și ale cinoinahrlui. In 
referatul prezentat de ing. GÎM- 
PEAN IRIMIE, directorul fabricii, 

-ț s-aarătat că în primele șapte îum 
ale. acestui an, co- 
1 activul filaturii
a jdepășît toți indi
catorii principali 
pnțjducînd peste 
plan 10 600 kg fire

-deț mătase, 36,8 to- 
sulfura de car

bon și' obținând cu 
0/4 la sută mai

îi a

J

X

flțplțp. mătase de calitate. Realiză- 
fite sînt net superioare primelor 7 
Urni' ale anului trecut, iar angaja- 
mWniele asumate în cinstea zilei 
eEberării au fost depășite. Deci, o 
soli'dălbază de plecare pentru noi 
Wțînzi,'
t^aarcțni de o deosebită răspun- 

revin colectivului în anii vi-
Iftfri, cînd producția urmează să 
țrească (numai în 1967 cu. 50 000 

fire de mătase, față de acest an).
Din cuvântul numeroșilor partici- 

panțî' la adunare, printre care Țifrea 
Mfrcea, Bojincă Ioan, Pascu Arthur 
Capriș Vasile, ing. Savu Aurel, ing. 
GBerasim Constantin, ing. Vasile 
life, Racolța Ana, a reieșit hotărî-

f

Filme didactice
La cererea Ministerului Invăță- 

jnîîltului, studiourile „Alexandru 
Sahia" și „Animafilm" produc fil- 
ttte -dîăactice care vor fi folosite în 
prfedarea diferitelor obiecte în șco
lile de cultură generală. Dintre 
iJOile producții ce vor fi puse la 
dispoziția elevilor, în anul școlar 
1.966—1967 amintim : „influenta a- 
genților externi asupra scoarței pă- 
nnfttuiui", care continuă și comple- 
tstetfă Un film anterior cu temă si
milară, partea a doua a filmului 
„Chimizarea gazului metan", „Fe
nomenele electromagnetice și apli
cațiile lor", „Inducția eiectromag-
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Colectivul de mineri 
și tehnicieni de la E. M. 
Lupeni înscrie realizări 
remarcabile pe graficul 
întrecerii socialiste . des
fășurate în întâmpinarea 
zilei de - 23 August. Pînă 
in dimineața zilei de 20 
august, minerii lupeneni 
au trimis la ziuă încă 
844 tone cărbune cocsi- 
ficabil peste sarcinile 
plan lunare. Aceasta

Bilanțul activității 
nanciare pe 7 luni 
cheiat la Combinatul 
carboniier Valea Jiului 
indică o activitate rod
nică pe linia economico- 
financiară.1 Astfel, econo
miile suplimentare la 
producție se ridică la 
14 775 000 lei, iar bene
ficiile realizate prin efor
tul tuturor colectivelor

Cutezătoarele 
' verticale 

al4 
Vulcanului

rea oamenilor de aici de a înde- 
: plini în, mod exemplar sarcinile ce 
le-au fost încredințate. Iată și câ
teva propuneri valoroase prezenta
te cu această ocazie.

Ing. Barcan Teodor: „Răcirea 
aerului care intră in sălile de lu
cru printr-o instalație frigorifică, 

ceea ce ar crea 
un micro-climat 
favorabil muncii 
în orice anotimp". 

Grlgoriță Ștefan, 
tehnician: „Pre
lungirea uscătoru- 
Iui de bobine cu^ 
două compartimen
te în vederea 

măririi capacității de uscare".
Moisiu Vasile, lăcătuș : „Utilajele 

intrate în • reparație să fie lăsate 
pentru revizii și încercări conform 
normativelor

Braitigan Ignațiu, șef atelier: „Să 
se instaleze o pompă de rezervă a- 
lături de cea care asigură aducerea 
apei din Jiu".

Ing. Martonossy Imola: „ba re
zolvarea temelor de care se ocupă 
comisia de cercetare științifică să 
participe și specialiștii din secțiile 
productive".

t

cărbune
ce ca plusul de cărbune 
dat peste plan de la.în
ceputul anului și pînă 
în prezent să se ridice 
la peste 13 700 tone. 
Cărbunele dat peste plan 
oglindește hărnicia între
gului colectiv al exploa
tării, care lună de lună 
a reușit să realizeze și 
să depășească sarcinile 
'lanului de producție.

economii
unităților^ combinatului 
se cifrează la 9 109 000 
lei. Aceste frumoase re
zultate economice se da- 
toresc unei preocupări 
continue pentru realiza
rea și depășirea sarcini
lor de producție, precum 
și pentru gospodărirea 
chibzuită a energiei și 
a diverselor materiale.

Unde mergem
?

>
ora 10, 
echipele

$I-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN DANEMARCA
%

C O M UNIC A T 
cu privire la vizita oficială a președintelui 
“ Consiliului de Miniștri

al Republicji Socialiste România,
- Ion Gheorghe Maurer, în Danemarca 

august 1066
daală, s-au referit în med utii la 
diferite probleme Lnternațfosale, 
precum și la relațiile dintre Româ
nie și Danemarca.

In cursul discuțiilor foarte cu
prinzătoare asupra problemelor bi
laterale, minștrii au constatat ca 
satisfacție că între cele idouă, țări 
nu există probleme controversate 
și că relațiile de prietenie și, ce- 
labor are dintre România și Dane
marca se dezvoltă favorabil pe baza 
respectului și avantajului reciproc 
si neamestecului în treburile- in
terne.

Comerțul dintre cele două țări 
se dezvoltă favorabil în cadrul ac
tualului acord comercial de lungă 
durată care se dovedește util și a- 
vantajos ambelor părți și exittă

între 15—20
La. invitația guvernului . danez, 

președintele Consiliului, de Miniș
tri i al României, t • Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, 
a făcut o vizită oficială în Dane
marca intre 15 -20 august 1966.

In timpul vizitei, președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe au fest primiți 
de Maiestatea Sa Regele Frederik al 
IX-lea.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și mi
nistrut afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, s-au întâlnit, de aseme
nea, cu primul ministru Jens Otto 
Krag și ministrul de externe Per 
Haekkerup cu care au avut o se
rie de convorbiri rodnice.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră și cor-

Plecarea din
COPENHAGA 20 — Trimisul

special Agerpres, Nicolae Fuicea. 
transmite: Sîmbătă la ora 11,45,
ora locală, președintele -Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor externe 
Corneliu Mănescu, a părăsit Co
penhaga, îndreptîndu-se spre pa
trie, după o vizită oficială de 5 
zile făcută la invitația guvernului 
danez.

La aeroportul Kastrup, unde erau 
arborate drapelele de .stat ale celor 
două țări, personalitățile . efic'iale

(Continuare in pag. î-a) 1
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Per 
ex-

de serviciu în De- 
politic și juridic al 
Afacerilor Externe, 

baren de Zytphon-

LA PETROȘANI
* Terenul C.F.R.,

— meci amical între 
Petroșani și Știința.

♦ Stadionul Jiul, 
etapă a campionatului categoriei A 
ia fotbal, ediția 1966—1967. Se vor 
înfrunta echipele Jiul Petroșani — 
Steagul roșu Brașov. In deschidere, 
la, ora 15,15 — Jiu-i II — Juniorii.

♦ Casa de cultură, ora 19,30, 
recital prezentat de către Nica Mar
gareta, Ticu iAicaciu, 
cu, Mihai Moldovan, 
și Ioan Horacsek.

LA ANINOASA
* Arena sportivă, 

de fotbal între Minerul
— Minerul Vulcan.

Copenhaga
române au fost salutate de 
Haekkerup, ministrul afacerilor
terne al Danemarcei, Hans Moller, 
șeful protocolului din Ministerul 
Afacerilor Extern®, Anker Svart, am
basador, șef 
partamentul 
Ministerului 
J. Henrik,
Adeler, ambasadorul Danemarcei la 
București,. și de alte persoane ofi
ciale daneze.

Au fost preze-nți Petru Mânu, am
basadorul României la Copenhaga, 

. și membrii Ambasadei române. > I . .1

fdtbal
C.l-.R.

- pclm .f

Vasile Fidres-
Slefan Coznaș

I

ora 10; meci 
Anirroasa

Retezat
organiza-

LA URICANI
* Excursie în masivul 

cu escala : cabana Baleia, 
ts de comitetul sindicatului minei
Uricani. Plecarea la ora 6 din fata 
olubului.
| ;la vulcan

* Sala clubului din Vulcan, ora 
10, conferința : „Un an de la adop
tarea Constituției Republicii Socia
liste România".

FLORI
Mă întilneam adesea 

du ei in sălile clubu
lui. Veneau să-și pe
treacă o seară în mij
locul prietenilor. Ii ve- , 
deam întotdeauna ve
seli și bine dispuși. A- 
cum veniseră să ascul
te cadența vibrantă a 
unei poezii recitate de 
o leii fă suavă, ce-și le
găna iundifele din pă- . 
rul de culoarea tăciu
nelui. Avea atita far
mec l Era mlădioasă și 
gingașă ca un lăstar. 
Iar obrajii lor — ai lo
cuitorilor 
ce veniseră 
— emiteau 
fie, mîinile 
teau cu aplauze talen- 

recitatoarei Angela 
Și ceilalți recitatori 
adus elogii glorioa- 
sărbători. A fost o 

cu

V ulcanului, 
s-o admire 
parcă emo
lar răsplă

tul 
N. 
au 
sei 
întflnire a poeziei 
cei ce străpung cu cu
tezanță duritatea roci
lor, cu cei care înalță

DE AUGUST
pe schele noile 
Si versurile, 
profund uman 
ziilot s-a, risipit 
tarul florilor in inimi
le, oamenilor. S-a prins > 
Strașnic de năzuințele

blocuri. 
sensul 

al poc
ea nec-

tim carnetul 
corespondentului

lor, căci poezia, atita 
timp trăiește cit este 
înțeleasă. A fost o în- 
tîlnire cu rădăcinile ei 
de aur, cu sfîrîitul ne
întrerupt al motoarelor 
din abataje, cu lupta 
de pretutindeni a oa
menilor, pentru pace și 
fericire.

i Aniversarea celor 22 
de ani de la eliberare 
a fost evocată într-o 
poezie simplă, metafo
rică., Catrenele au pri- 

viafă in glasul

y

cristalin al tuturor -re* 
citatortior, vestind a- 
propierea măreței săr
bători către care pășim 

• cu demnitate. Un bu
chet de gladiole au ră
mas in brafele unei . 
rotițe gingașe, semn al 
prețuirii și stimei au
ditorilor. Sînt florile 
lui August, ale acestui 
August '66, îngemăna
rea denumirii poeziilor 
recitate cu titlul acelei 
seri literare din orașul 
Vulcan. N-am să ‘Pot 
uita fetele pline de e- 
mofie ale celor ce as
cultau cu atenție, doar 
tresărind citeodată co
pilăros, acolo unde sen
sul intim al poeziilor 
recitate cu căldură de 
Angela N„ Bălănescu 
St. și Marcau C. trans
mitea un mesaj vibrant. 
Adevărate flori de Au
gust.

Valeria COANDBÂȘ

(Continuare în pag. 2-a)

Francisc VETRO

netică și mașinile electrice
In cadrul acțiunii de moderniza

re a predării cunoștințelor și a 
materialului didactic utilizat în 
școli, Ministerul Invățămîntului e- 
laborează în prezent un studiu ca
re prevede, printre altele, stimula
rea producției de filme didactice și 
în domeniul disciplinelor umaniste. 
Urmează-"a îi# realizate, de pildă, 

' filme pentru lecțiile de istorie, ca
re vor avea, ca teme cetățile feu
dale de pe teritoriul țării noastre, 
revoluția de la 1848 și altele.

(Ager preș)

Un indicator 
de sinteză 
al activității 

economico - financiar*

PRODUCȚIA 
MARFĂ 
VINDUTÂ Șl 
ÎNCASATĂ

(PAG. 3-a)

Cu o lună și jumătate 
în urmă, la Bărbăteni au 
început lucrările de des
chidere a noii mine de 
cărbune. In clișeu con
turul galeriei directions* 
ie, primul • drum spre 
stratele de cărbune ale ; 
noii mine. ,

1



STEAGUL R.OȘU

PR0PA6ANDA TEHNICA
IA V. R. V. M. P■ ■

Bază de plecare 
pentru noi succese

(Urmare dm pag. ba)

In lupta pentru realizarea unor 
produse de calitate superioară, un 
rol;' important îl are propaganda 
tehnică.

Ea U.R.U.M.P. ș-a examinat de 
curând particfparea cadrelor tehnico- 
ingineresti la acțiunea de propa
gare a cunoștințelor tehnice, mato- 
dele și stilul de muncă al comi
siei inginerilor și tehnicienilor, 
precum și activitatea cabinetului 
tehnic din uzină. Gu acest prilej 
s-a relevat faptul că, sub îndruma, 
rea permanentă a comitetului sindi
catului, comisia inginerilor și tehni
cienilor sprijină, prin colectivele de 
Studiu din cadrul secțiilor, îmbunfi- 
Mțlree tehnologiei de 
introducerea tehnicii 
expunerea lecțiilor la 
ridicare a calificării 
acordă
muncă și schimburi asistență 
Dică.

Pentru popularizarea tehnicii 
moderne, s-au ținut numeroase
f« nte- De asemenea, biblioteca teh
nică care numără peste 8 300 
lume și se îmbogățește mereu, a fost 
pusă lă dispoziția celor dornici de 
cunoștințe tehnice, iar bibliotecile 
volanta din atelierele uzinei au fost 
îmbogățite cu ultimele lucrări în 
domeniul tehnicii.

Gu ocazia analizei s-a constatat 
o intensificare a mișcării inovato
rilor față de anul trecut. Astfel, în 

a 
pe-

s-a

fabricație si 
noi, asigură 
cursurile de 
muncitorilor,

inovatorilor pe locuri de
teh-

noi, 
con-

VO-

acest an, numărul inovatorilor 
crescut cu 28 față de aceeași 
rioadă a anului trecut.

Eficiența propagandei tehnice
răsfrânt și asupra calității produc
ției. Astfel, toate secțiile uzinei 
sînt cu mult sub procentul admis 
da rebuturi. Calitatea produselor 
noastre capătă pe zi ce trece cali
ficative din ce în ca mai bune.

Am relatat unele aspecte pozi
tive din domeniul propagandei teh
nice. Dar în acest domeniu se mai 
manifestă și unele lipsuri. Nu întreg 
colectivul tehnlco-ingineresc parti
cipă la răspîndirea tehnicii nai; ca
binetul l 
seșțe în 
tățile ce 
cititorilor 
zentarea 
rea cărților tehnice nu peste 
în secțiile uzinei, se acordă aceeași 
atenție lărgirii sferei de cuprin
dere a propagandei tehnice, în spe
cial așezării producției pe baze ști
ințifice pentru îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
în curs, precum și pentru pregă
tirea producției pe anul viitor.

Ion BERTQTI
tehnolog — U.R.U.M.P.

tehnic al uzinei nu folo- 
suficientă măsură posiblli- 
le ore pentru antrenarea 

■ bibliotecii tehnice la pre- 
și. respectiv, populariza- 

tot.

Farcaș Tiberiu, tehnician: „38
fie asigurată o aprovizionare ritmi
că cu celuloză conform posibilități
lor de depozitare".

Aceate propuneri, alăturate unui 
begat plan de măsuri tehnioe-orga- 
nizatorice, adoptat în adunare, con
stituie temelia realizării Intagrale a 
sarcinilor ce revin colectivului în 
anii următori.

In încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tov. BORZA ELENA, membră 
a Biroului Comitetului regional de 
partid, președinta Comitetului re
gional al femeilor, Vorbitoarea a 
apreciat ca pozitivă munca desfă
șurată în acest an de colectivul de 
la „Visează" Lupeni, In continuare, 
tov. Borza a indicat filatorilor să 
persevereze în direcția unei mal 
ample valorificări o rezervelor in
terne, folosirii judicioase a timpu
lui și forțelor de muncă, exploatării 
rationale a mașinilor din dotare, 
efectuării unor reparații de calitate 
asigurând în acest fel din timp con
dițiile pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor ce revin colectivu
lui în cincinal.

Tovarășa Borza si-a exprimat con
vingerea că la Fabrica de fire arti
ficiale din Lupeni există suficiente 
forte, experiența necesară pentru 
realizarea integrală 8 obiectivelor 
următorilor ani,

O SEARĂ ÎN DOI „LA LUME"
De cite ori n-am avut 

ocazia, privind în jurul 
nostru, să exclamăm, 
poate cu admirație, poa
te eu o ușoară notă de 
regret: „Gîtă înțelegere, 
eîtă potrivire de carac
ter fa acești doi oameni". 
„Acești doi oameni" au 
fost poate 
,,celule" 
noastre — 
sau poate 
prieteni. Instinctul nostru 
și mai presus de el ob
servațiile noastre ne spu- 

. neau că „acești doi oa
meni" sînt tăcuți unul 
pentru altul, că dacă ci
neva ar încerca să rupă 
legăturile invizibile ea- 

-re-i unesc s-ar izbi de 
o forță care i-ar zădăr
nici eforturile. Constata
rea aceasta e o constan
tă a concepției despre 
viață și familie, proprie 
timpului nostru. S-a năs
cut în timp în generai ' 
dar numai timpul nostru 
a investit-o cu constanță 
și stabilitate.

■ Intîrziat pe străzile o- 
rașufui într-una din sîm- 
betele trecute am avut

membrii unei 
a societății 
o familie — 
numai simpli

ocazia să dau drumui 
de două ori ig exclama
ții nereținute; una de ad
mirație, alta de un re
gret de gustul leșiei, da
că regretele pot fi ostiei 
comparate.

Intrasem după țigări ia 
restaurantul „Minerul".

sentimentul, l-am urmărit 
pe cei doi in dans, ettă 
gratie și decentă în miș
cările ei I Dar ocha ei. 
de cîte orj aveau ocazia 
S-O iacă, nu căutau decit 
un singur loc: acela 
unde se afla soțul său 
la masă. Ișl zîmbeau cu

Re fl e o t I i
Fără vreo interi!ie de a 
rămîne in local, privi
rea mi s-a oprit o clipă 
asupra mozaicului de 
lume prezentă în local. 
La o masă Intr-un oolț 
i-am zărit pe hă. A. și 
l. A. căsătoriți, după 
știam, de mai bine 
patru ani. Mina lui 
oprise cu gingășie 
zulufii părului ei

cfte 
de 
se 
pe 

Și-i 
mtnglia. Privirea ochilor 
ei avea o direcție unică i 
ochii Iul. Peste cfteva 
clipe, un tînăr s-a oprit 
în fața mesei lor și a 
cerut permisiunea soțului 
să danseze cu soția, tu 
o înclinare ușoară a ca
pului acesta și-a dat a-

cel mai tandru zîmbei 
din lume. După aproape 
patru ani de căsnicie I 
Pe masa lor nu se aflau 
decit doua pahare de 
vin golite doar pe ju
mătate.

Am părăsit localul in 
care mă oprisem pentru 

fascinat 
și tnțe- 
doi oa-

alt iapt

offeva minute, 
de comportarea 
legerea acelor 
meni.

Mai tîrziu un
avea să-mi smulgă cea 
de-a doua exclamație în 
acea seară. Tot o pere
che a fost obiectul me
ditației mele. Veneau tot 
tie la restaurant. Gîte 
reproșuri ti arunca ea

lui, cite cuvinte injuri
oase l (Guvîntul „moto
tol" revenea mereu tn 
discuție). Replicile lui 
erau slabe, probabil din- 
tr-un bun 
mintii nici în acele 
mente penibile. In 
cere pe lingă ei am 
tuf observa mllnile 
meii, Mîinj albe, cu 
ghli îngrijite, mîini 
femeie „de societate".

Privisem cu cîtva timp 
măi înainte nuferii și a- 
cum mă înțepau urzicile. 
Mă înțepau m dragostea 
mea de oameni,

Se spune că atunci 
cînd vrei să-ti d ist răgi 
gîndul de la ceva, tre
buie să te concentrezi 
cu gîndul la o floare. 
Eu aș 11 preferat să pri
vesc și să mă ginaesc 
la nuferi. Dar. 
feri nu aveam, 
pentru prima 
viața mea,

simț nedes-
mo- 
tre- 
pu- 
te- 

un- 
de

cum ou
am fost, 
oară în 
contrave

nient i am rupt o floare 
de petunie de pe peluza 
trotuarului și m-am gîn- 
dit la petunii,

1, CIOCLEI

PREPARATELE DIETETICE

DE MINE FELICITA OAMENII MUNCH BIN

>■

NIFER „VALEA JIULUI" ȘI A INSTITUTULUI

VALEA JIULUI PENTRU SUCCESELE OBȚINUTE 
Șl LE UREAZĂ NOI REAUZARI TOT MAJ ÎN
SEMNATE IN PRODUCȚIE, IN GOSPODĂRIREA 
MAI BUNA A LOCALITĂȚILOR, IN DEZVOL
TAREA ȘI ÎNSUȘIREA ȘTIINȚEI Șl CULTURA. 
SĂNĂTATE ȘI FERICIRE PERSONALĂ.

COMITETUL EXECUTIV AL SFATULUI POPU
LAR ORĂȘENESC PETROȘANI,~OQNsjLIUL'‘LO. 

CAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATE- 
LOR, CONDUCEREA COMBINATULUI CARBO-
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IN TRATAMENTUL DISPEPS1EI SUGARULUI I
trece zerul, iar cheagul J 
spală la robinet, apoi eș- « 
prin sită. Se adaugă 750 | 
(apă fiartă, sau e parte 

părți apă).
calele »e prepară ii. 
mu 2/3. In primui

In articolul precedent am văzui 
oare este rolul alimentației in tra
tamentul bolilor digestive ale su 
garului. Să vedem în continuare-fe
lul în care sînt preparate alimentele 
dietetice.

‘ In alimentația de tranzacție pre
paratul principal și cel mai ușor 
de executat este supa de morcov 
care se întrebuințează la sugarii de 
orice virstă și care are numeroasa 

.acțiuni favorabile,- continuă acțiu
nea hidratanfă a dietei hidrice, ii- • 
xeșză ap®, absoarbe toxinele, con
ține săruri de sodiu, calciu, fier și 
mai ales potasiu. Ca mod de pre
parare : se curăță și spală bine 500 
gr. morcovi, se laie rondele și se 
pup la fiert ou 1 1 de apă timp de 
2-3 ore. Se trec printr-o sită de 
două ori și se adaugă 3 gr. sare și 
apș pierdut?; prin fierbere, (apă 
;ă în prealabil). Se mai dă o

. în clocot.
Zeama de orez (feleeită mai

ca mucilagiu de orez) provoacă o 
secreție intestinală alcalină, micșo
rând iritația mucoasei intestinale. 
Constituie un rău substrat fermen
tație pentru colibaciii. Preparare: 
Ea q concentrație de 3 la sută, ae

/ pun 30 gr. orez ales, spălat șl mu 
iat de seară, la un litru apă. Se 
fierbe la foc domol 1-2 ore, acope
rii, apei se trece prin sită deasă.

Se completează apa pierdută și se 
mai dă intr-un clocot.

Merele, 
supă sau 
vîrșta de 
mere cîte

Realimentarea se face prin între
buințarea unor preparate dietetice, 
care se caracterizează prin lipsa seu 
sărăcia în anumlțl factori nutri
tivi (grăsimi, zaharuri), grăsimea

Se folosesc șub formă de 
rase la copii mari (după 
1 an). Se dă ca pireu de

1 000 — 1 500 gr. pe zi.

Sfatul medicului

fier-
dată

fiind râu suportată de sugarii bol
navi, Alegerea preparatului dietetic 
este destul de dificilă ei va fi fă
cută numai de către medic, Set mai 
des stat întrebuințate următoarele. 
Babeurre eu conținut sărac in gră
simi, lactozfi si proteine. Fiind si 
un lapte acidifiat natural, îndepli
nește teste condițiile unui bun 
preparat dietetic. Prepararea In casă 
nu este recomandată deoarece nu 
se poate titra aciditatea cere poate 
crește mult prin Învechire, Prep a 
râtul industrial este Eledenul,

Laptele albuminos are un conți
nut mare In albumlne și săruri de 
calota. Preparare: Se încălzește la 
42° 1 Mtru de lapte fiert în prealabil 
se adaugă o lingură de labferment 
si se laa* 30 minute le beta de 
apă. Be răstoarnă poete un titan

pentru a 
rămas se 
te trecut 
ml lichid 
zer și 2

Laptele 
lu tio 1/2 
diluția 1/2 se la 500 ml decont 
orez 3 la sută se adaugă 1,5 
lactat de calciu si se fierbe in 
cot 5 minute. Se adaugă apoi 500 ml 
lapte de vaca și 50 gr. zahăr și 
se mal fierbe în clocot I minut a- 
mestednd bine.

Făinasul cu apă. Se Întrebuințea
ză grișul sau orezul 
au împlinit virata de 
rezultate foarte bune 
sugarii cu dispepsii 
enterocolUe, După alimentația 
tranzacție cu supă de morcovi se 
înlocuiește 
de supă de 
5-8 la sută, 
se continuă 
pline prăjită, brtază de vacă etc.

Acestea slnt doar cfteva din pre
paratele dietetica mai des întrebata-? 
tato In tratamentul dlspopaiel su
garului. Medul lor de preparare 
este bine de reținut pentru a pu
tea fi executate corect In cazul 
ctnd se impună o dietă copiilor țe-i 
îngrijim. .

Dr. Teodora POPA 
medic pediatru Petroșani ”

ai- 
caz 
de
Sr- 

alo-

I
I*!

ta copii sere 
5-6 luni, dînd 
mal ale» la 

repetate sau 
de

progresiv cite o masă 
morcovi cu gris eu apă 
La copiii pHte B luni 

cu macaroane fierte,

I
I

i 
!
I
1l 
!
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : îtan- 
tomasi Republica ; Aventura,- JPETRI- 
LA ; Judex,• LONEA' — Minerul : 
După mine canalii; L'JVEZENÎ : Ame
rica, America; ANINOASA : Un car
tof, doi cartofi; GRIVIDIA: Doi in

stepă; VULCAN : Angelica, niardUMa 
„îngerilcF*.. PAROSENI: 'KMttMr 
LUPENI — culturali Soție liaelă; 
Muncitoresc• Onorabilul svanilits 
— agent secret, BĂRBĂTENI. Sam- 
ijta. URICANI; Casa Riccordl.
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UN INDICATOR DE SINTEZĂ 
AL ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO - FINANCIARE

PRODUCȚIA MARFA
VÎNDUTĂ ȘI ÎNFASATĂ

Barometru riguros
al unor indici calitativi

de exemplu : vată croitorie în va
loare de 77 mii lei, saltele în va- 

de 9 mii lei. Ca urmare a 
acestui fapt, la 30 iunie Î966 uni
tatea a înregistrat ca stocuri su- 
pranormative produsele indicate a

loare

căror valoare în final e-a oglindit 
în împrumuturi restante garantate 
de forul tutelar, (la care se plăteș
te o dobîndă anuală da 12 la sută), 
aceasta constituind o cheltuială 
neecqnomicoasă pentru imitate.

Sporirea eficienței economice a 
activității desfășurate d© întreprin- 
dwrtle din toate ramurii©, care din 
partea conducerilor unităților »* ur

mărească zl d« zi indicatorul 
ffral ©I activității desfășurat»- 
core nu eșt© altul decît produc
ția marfă vîndută și încasată 

Urmărind permanent acest Indicator 
d© sinteză a! aetivitătH întreprinderii, 
se pot preveni «numit© situații 
«conamico-financlaf© nedorite. Cu 
«jntorul ©cestul indicator, cana în
registrează ca un adevărat barome
tru toate oscilațiile ce se produc 
în cursul desfășurării procesului de 
producție, se pat depista șl cau
zal© ce au frfnat desfășurarea nor
mală e procesului de fabricație și 
de valorificare a produselor.

Sa accent deosebit s-a pus în 
FteMkra G.C. al P.G.R. din 27-28 iu
te* 1988 p© creșterea eficientei e©o- 
jelktee suhMniindu-se că aspectul

ewnttal ol muncii unităților econo
mic© îl constitui© ridicarea rentabi
lității economice. Rentabilitate©, la 
rîndul ©1, este legat* direct de 
volumul producției marfă vîndute 
și încasate.

Analizînd producția marfă* vîn
dută și încasată pe semestrul I 
1966 Ja cele șos© întreprinderi in
dustrial© deservit© de filiala noas
tră a reieșit că, în parte, impor
tanta realizării acestui indicator u 
fost înțeleasă de către colectivei© 
de conducere ale întreprinderilor, 
lucru reliefat d« rezultatele obți
nute in această perioadă, în cere 
s-a înregistrat 
ducției marfă 
1a activitatea 
«ut* ceea c© 
prezintă 11308 mii lei. Aceasta 
iese de fapt șl din tabelul de 
jos.

Cînd calitatea

o depășire a pro- 
vîndute și încasate, 
de bază, d« 1.1 

tn cifre absolute
la

re-
re- 

mi

â

UNHATRA Trim. I Trim. H Semestrul

«.0.VJ. KM,7 101,3 101,5
LE.C.
Parroaai 110,1 89.4 100 9

„VUcraa" Lupani î«l.9 191,5 101.7
IJP. Petroșani 80,9 98 93
I.O.I.L. *
Petroșani 91,1 103,8 97,3
UW. Jiul 109,8 95,6 102,3
TOTAL 193.4 ..•M . 101,1

I

Paravanul Uior lipsuri
Dta comparația modului cum 

s-au realizat indicatorii . producție*, 
global© și producției marfă, oare 
sloi induși obligatoriu ia cifrele 
de plan trimis* de focul tutelar și 

iror realizare depinde ©cor 
unor stimulente matarliaic 
recompense etc), se poate

«desprinde un aspect nefavorabil atît 
pentru întreprinderi cit *1 pentru 

economie șl anume tendința de 
a canaliza spiritul de organizare 
>1 inițiativă al colectivelor de 
OMducer* ale unităților spre 
reallaarea producției «labele și 

* prodw^ler marfă, neglijind in
dicatorul final al activității e- 
roaomice —- producția marfă 

vfadută și încasată, indicator de a 
cirul realizare, ptnă la data 
tuală, legislația în vigoare nu

runditioMt acordarea nici unui ști 
mulant materiei.

In «rom*ne* situații, realizare* 
producția! global© Intr-un procent 
mai mare decît producție marfă 
vînduțs și încasată constituie un 
paravan In dosul căruia se pot as
cund© diferite aspecte negative 
care dăunează bunului mers al în- 
'©prinderii în cauză.

Si tată un exemplu concludent 
întreprindere* orășenească de 
industrie Ionel* Petroșani a rea

lizat în semautrui I planul prpduc- 
țtei globale în procent de 101,8 la 
sută In timp ce planul producției 
marfă vîndute și încasate 
tivitatea de bază nu s-a 
decît în procent de 97,3 
Aceasta ea o consecință 
lui că în această perioadă 
fabricat unele produse care nu au 
avut asigurată desfacerea cum sînt

Nici indicatorul producției marfă 
nu caracterizează în Suficiență mă
sură activitatea desfășurată de o în
treprindere, deoarece nu oglindește 
finalitatea și rezultatele obținute.

Prin însăși conținutul 
folosite , 
ginea 
putea 
câtor 
firmă 
(ia se 
realizării acestui act se pun 
o serie de factori negativi printre 
.care: calitatea slabă, nerespoctarea 
sortimentelor, inexistenta contracte
lor.

ta filiala Petroșani a Băncii Na
ționale s-au semnalat frecvent© ca
zuri cîrțd producția marfă s-a rea
lizat însă producția marfă vîndută 
și încasată nu ș-a Îndeplinit, la 
aceasta contribuind în mare măsură 
refuzurile de plată, produsele li
vrate fiind de o calitate necoras- 
punzătoare. Așa se poate evid-anția 

cazul întreprinderii de panifi
cație și produșe făjnoașe „Jiul" 
Petroșani car© a realizat ple

nul producției marfă în trimestrul 
II în procent de 100,7 la sută, iar 
planul producției marfă vîndute și 
încasate din activitatea de bază, ©* 
clușiv consumul intern de semita 
brlcâte, numai În procent de 915,1 

•la sută. La această- ner«alizar© c 
însemnată contribuție a avut-o re 
fusul de plată a cantității de 8! 
ton© făină intermediară în valoare 
de 286000 lei, pentru motivul că 
produsul respectiv a fost de cali
tate necorespunzătoare. Dacă unita
tea în cauză ar i> manifestat mai 
nultă grijă pentru păstrarea făinii, 
față de modul cum se efectuează

din ac- 
reallza- 
la sută, 

a faptu 
s-au

expresiei
,marfă", ni se creează ima- 

că producția fabricată ar 
fi vîndută, însă acest indi- 
[producția marfă) nu con 
pe deplin' faptul că produc- 
va vinde, deoarece în calea 

uneori

momentul ambalării produsului 
sud, la Lupeni, pierderea putea 

evitată și nu se repeta căzui și 
iulie cînd, din aceeași pauză, au 

în valoare

controlul tehnic de calitate, mai ales 
în 
în 
fi 
în
fost refuzate produse 
de 110 000 lei.

Pe lingă faptul că această latut■- 
slabă a activității întreprinderii a 
privat bugetul «latului de un vo
lum de 
ău fost 
mentare 
cantități 
condiționare, cheltuieli care se cer 
să fie recuperate în bună măsură 
de la persoanele ce manifestă indi
ferentă în problema calității produ
selor.

O altă unitate economica la ca
re, datorită funcționării defectuoa
se a controlului de calitate, se în
registrează lună de lună refuzuri 
de plată din partea cumpărătorilor 
pentru calitate necorespunzătoara 
este întreprinderea forestieră Pe
troșani care în luna iunie 1966 a 
înregistrat un număr de 38 cazuri 
de asemenea refuzuri ce se ridică 
la 284 mil lei, întreaga valoare o- 
glindindu-se în nerealizarea planu
lui producției marfă vîndute și în
casat© pe trimestrul II 1966 decît 
numai în proporție de 98 la sută 
în timp ce producția-marfă-s-a’ rw 
Uzat într-un procent de 100 la sută. . 
Xcoașta confirmă încă o dată (ap

tul c® pentru aprecierea acti
vității desfășurate de o între
prindere nu este suficientă 
numai realizarea planului pro
ducției marfă ci și îndeplini
rea planului producției marfă 
vîndute și încasate.

circa 130 000 lei, în pllis 
netware cheltuieli »upli- 

cu returnarea întregii 
livrate și cu munca de* re-

sau nerealizării acumulărilor bă
nești ale bugetului stalului. Spre 
exemplu. Combinatul carbonifer 
„Valea Jiului" a realizat pa primul 
«wnestru al anului 1966 .vîndut și 
încasat) producție marfă din total 
activitate în procent de 101 la sută 
în timp ce beneficiile planificate 
din activitatea totală s-au realizat 
intr-un procent de 115 la șut*. 
Deci, ș-a obținut un spor însemnat 
de acumulări bănești Insă nu pt 
seama sporirii în aceeași măaură «1 
a producției vîndute oi pe seama 
economiilor la prețul de coat al a- 
castei producții. Bconomia petit 
plan la prețul de cost, în cazul de 
față, a constituit o cale suplimenta
ră de sporire a acumulărilor bă
nești care a ascuns însă neconcor- 
danța ce există între procentul de 
realizare a producției marfă reali
zate (102,7 la sută) și cel al pro
ducției marfă vîndute și încasate 
(101,1 ia sută) si we a făcut ca 
stocurile planificate a rămîne neîn- 
casate la gfîirșjtui semestrului I șă 
fie depășite cu 22 la sută. Această 
depășire este consecința desfășură
rii neritmice a procesului de pro
ducție.

Deci, așa cum s-a arătat, acest 
indicator prezintă o imagine clară 
și asupra modului cum se respectă 
stocurile planificate la produse oa
re în final influențează situația 
mijloacelor circulante cu care a 
foșt dotată întreprinderea pentru 
a-și desfășura activitatea.

Și desfacerea 
trebuie
asigurată
din timp 1

Consecințele muncii ritmice
Indicatorul producției marfă vin- 

dute și încasate ar© calitatea de a 
arăta în ce măsură stocurile plani
ficat© sînt respectate. Să explicăm, 
în mare, cum se poate urmări a 
ceasta.

Fabrica de fire artificiale „Vis 
coza" Lupani a realizat planul pro
ducției marfă in procent de 101 1© 
sută în timp ca planul producției 
marfă vîndute și încasate pe a- 
ceeași perioada ș-a realizat în pro 
cent de 101,7 la sută.

La o primă vedere s-ar părea că 
nu este posibil acest lucru deoare
ce nu se poate vinde moi mult decît 
s-a fabricat. Și totuși, lucrurile sînt 
reale; unitatea în cauză a avgt la 
începutul anului stocuri provenite 
din fabricația anului 1965 pe care 
Je-a valorificat în mare măsură, 
astfel că produsele rămase neînca- 
șate la șfîrșitul semestrului 
sub cel© 
stocurilor 
perioade! 
planificate
prin urmărirea zi 
tățll producției și 
nulul de calitate.

Aceasta face ca 
albă ® situație financiară bună s
în consecință pe primul semestru 
să nu înregistreze tn nici o, zi îm
prumuturi restante garantate de fo
rul tutelar.

Importante urmăririi producției 
marfă vîndute și încasate decurge 
?i din faptul că aceșț indicator o- 
feră posibilitatea depistării facto
rilor de influență asupra Hepășlrlt

sînt 
planificate. Diminuarea 
efective de la sfîrșitul 

sub valoarea stocurilor 
a fost posibilă nujnai 

de zi a ritmici- 
îndeplinirii pU

întreprinderea să

Premizel© asigurării desfacarii 
mărfurilor se creează încă din taie 
de stabilire a planului de productiv, 
perioadă In care unitățile economi
ce trebuie să-și precizez* în primul 
rînd care sînt beneficiarii, cantită
țile ce șe vor livra fiecăruia și ca
re sînt condițiile ce 1© impun aceș
tia pentru produsei* de care au 
nevoie. De felul cum unitatea stă
ruie în rezolvarea acestor proble
me depinde în mare măsură reali
zarea producției fabricate,»

Problemele enumerat© 
zolvate prin întocmirea 
contractelor economic© 
ciarii și precizarea în 
tuturor elementelor 
Din păcate, nu toate unitățile eco
nomice țin seama de cale expusa 
Si consecințele nu întîrzte să s« *■ 
rata. Așa, spre exemplu, sa poate 
da Întreprindere* orășenească de 
industrie locală Petroșani, cort • 
început fabricația unor recipient! 
pențru gunoi fără să albă încheiat 
contract ©u întreprinderea comuna
lă orășenească Petroșani. Ca • cad-: 
secință a acestui fapt, I.O.t.L. a 
păstrat în stoc, începînd cp luna 
mai 1966, recipient! pentru gunoi 
menajer în valoare de 100 000 1*1 
pînă la sfîrșitul lunii luni© 1968 
cînd, după multe intervenții, ș-a 
reușit sâ «© perfeeteî© contractul 
economic șl deci a fost posibilă 
livrarea și încasarea produștlci 
respective.

pot fi re
ia timp a 

eu băneti- 
amănunt a 

eontr actuala.

Din cele relatate se desprinde concluzia că producția 
fă vîndută și Încasată coMtltuia baza pa care «e înalțămarfă .

întreaga situație tinanclar* a întreprinderilor 
esență finalitate* activități) economice.

Pentru aceasta ș© impune să s» acorde 
atenție prin studierea, cel puțin decadal, cu 
îicului de încasări și plăți" a modului cum 
acest indicator care, în viitor, datorit* importanței pe care o 
reprezint* are tendința să se transforme dintr-un Indicator 
considerat în prezent facultativ și orientativ într-unul ©Ml- 
gatoriu, ca parte componentă a planului de stat.

și exprimă în

maximum de 
ajutorul ,,gra- 
se realizează

Pagină întocmită dej 
ROMULUS VODIȘLAV 

adjunct șef serviciu 
Banca Națională a R.S.R.

Filiala Petroșani



TOVARĂȘUL ION 6HE0R6HE MAURER 
Șl-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN DANEMARCA

STEAGUls ROȘ»

COMUNICAT
cb privire la vizita oficiala a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, în Danemarca 
între 15—*20 august 1966

(Urmare din pag. l-a) 

perspective pentru creșterea sa în 
continuare.

Cele două părți au fost de acord 
că există posibilități pentru o co
laborare economică, industrială si 
tehnică reciproc avantajoasă și au 
convenit să sprijine vizite de spe
cialiști în diferite domenii indus
triale care să studieze astfel de 
posibilități între întreprinderi. De 
asemenea, se întrevede o extindere 
a colaborării tehnico-științifice în 
domeniul agriculturii.

S-a convenit ca legăturile cul
turale dintre cele două țări să fie 
întărite în continuare și să se 
elaboreze un acord cultural.

dele două părți consideră că 
schimbul prietenesc de vederi efec

tuat în cursul vizitei a-creat bune 
raporturi personale și va stimula 
dezvoltarea și întărirea relațiilor jșe 
prietenie dintre România și Da
nemarca în interesul ambelor po
poare și al cauzei păcii. Dînd o 
înaltă apreciere contactelor apro
piate care s-au stabilit, părțile 
și-au exprimat dorința comună de 
a le continua și dezvolta.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a ex
primat mulțumiri călduroase pentru 
primirea ce i s-a făcut în Dane
marca și a adresat, totodată, pri
mului ministru Jens Otto Krag in
vitația de a vizita Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

20 aug. 1966

Primirea de la Palatul Amalienborg
COPENHAGA 20. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Puicea tran
smite :
( Sîmbătă dimineața, la Palatul A- 
malienborg, Maiestatea Sa Regele 
Frederik al IX-lea al Danemarcei a 
primit pe președintele Consiliului 
dp Miniștri al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe Maurer. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Au fost de față Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
României, și Per Haekkerup, mi
nistrul afacerilor exteriie al Da
nemarcei.

Catastrofă 
seismică în Turcia

ANKARA 20 (Agerpres). — In 
noaptea de vineri spre sîmbătă, în 
Anatolia orientală (Turcia) a avut 
loc o gravă catastrofă seismică. O 
seriă de cutremure violente la 
intervale scurte, care au durat trei 
ore ,au distrus în întregime orășe
lul Varto din această regiune. In
tre localitățile Varto și Mus, alu- 
nS&hrbh unui munte a suprimat 

bmunicații terestre, iar liniile 
telefonice și rețeaua electrică au 
fost rupte, împiedicînd operațiunile 
de salvare. Clădirea unui cinema
tograf s-a prăbușit peste circa 100 
spectatori, iar sub ruinele unei 
moschei au fost găsiți peste 40 de 
morți. Cutremurul a fost resimțit și 
în centre urbane importante ca Erze- 
rum, Bingol și Mus, unde nu s-au 
înregistrat însă pagube importante.

Ultimul comunicat oficial Drovi- 
zcxriu anunță că numărul morți4or 
s-a ridicat la 1 116 și cel al răniți- 
lor - la aproximativ 800. Guvernul 
turc a luat măsuri excepționale de 
prim-ajutor. Avioanele liniei aerie
ne ditiire capitală și Erzerum. ca ri 
avioanele forțelor aeriene, au fost 
rechiziționate pentru transportarea 
medicilor, chirurgilor și infirmieri
lor spre regiunile catastrofe'.. Sînt 
organizate neîncetat echipe de 
prim-ajutor, a căror deplasare spre 
zonele sinistrate se face în condi
ții extrem de grele.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI DE 23 AUOUST

MOSCOVA
MOSCOVA 20 (Agerpres). — L.i 

20 august a sosit la Moscova dele
gația Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de acad. prof. dr. Vasile 
Mîrza, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., care va lua parte la ma
nifestările qrganizate în U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 22-a aniversări .1 
eliberării României de sub jugul 
fascist.

PRAGA
PRAGA 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, atașatul militar român jjn 
R. S. Cehoslovacă, locotenent-colo- 
nel Petre Constantin, s-a întîlnit la 
19 august cu militari ai armatei 
cehoslovace din regiunea militară 
de vest. El a vorbit celor prezenți 
despre insurecția armată de la 23 
august 1944, despre realizările obți
nute de poporul român în con
struirea socialismului și despre per
spectivele de dezvoltare ale țării 
noastre.

CAIRO
CAIRO 20 (Agerpres). — Cu pri

lejul -zilei de 23 August, Mircea 
Nicolescu, ambasadorul României la 
Cairo a organizat o gală de filme

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală președintele Consiliului 
de Miniștri ai Republici-i Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maur-er, 
care însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a fă
cut o vizită oficială în Danemarca, 
la • invitația guvernului danez. îm
preună cu președintele Consiliului 
de. Miniștri s-au înapoiat, de ase
menea, Angelo Niculescu, prim- 
vfcepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Vasile Răuță,

adjunct al ministrului, comerțului 
exterior, precum și grupul de con
silieri și-experți.

Pe aeroportul Băneasa erau pre- 
zeftți tovarășe Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, llie Verdeț, .Florian 
Dănălache, Constanța Crăciun, 
Gheorghe Gaston Marin, miniștri.

A fost de față . Niels . Neustrup, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

(Agerpres)

Iii Vietnamul de sud acțiunile 
forțelor patriotice se intensifică

SAIGON 20 (Agerpres). — for
țele- patriotice -sud-vietmameze ini
țiază tot mai des acțiuni ofensive 
chiar în apropierea Saigonu-lui. Un 
grup de patrioți a atacat joi, în 
plină zi, un convoi militar guver
namental, la numai 10 kilometri de 
Saigon, într-un loc apreciat ca 
„sigur" de către comandamentul 
militar american. Angajamentele au 
provocat pierderi însemnate în rîn- 
dul trupelor guvernamentale.

După cum anunță agenția de 
presă Eliberarea, umtățale-patrieti- 
ce au atacat recent aerodromul mi
litar american din provincia Soc 
Trang, distrugîrfd 11 ’elicoptere și 
scoțînd din luptă 150 de oameni. 
Este pentru a zecea oară, mențio
nează agenția citată, cînd patriot!: 
șud-vietnamezi atacă acest aero
port astfel că bilanțul avioanelor 
distruse sau avariate îtn cursul a- 
cestor atacuri se ridică la 226.

Stabilirea de relații diplomatice 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Congo
La invitația guvernului congolez, 

o delegație de partid și guverna
mentală română, condusă de Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.G.R., șef de secție la C.C, al 
P.C.R., și formată din Ștefan Cleja, 
ambasador, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și Gheorghe 
Stoianovici, consilier în Ministe
rul Comerțului Exterior, a partici
pat, îritre 14 și 18 august 1966, la 
Brazzaville, la festivitățile care au 
marcat cea de-a treia aniversare a 
Revoluției congoleze.

Delegația a avut convorbiri cu 
A. Massamba Debat, șeful statului, 
secretarul general al Mișcării Na
ționale a Revoluției, cu A. Noua- 
măzalaye, primul ministru și cu 
D. Gh. Ganao, ministrul afacerilor 
e.ktbrne.

Cu această ocazie, tovarășul am
basador Ștefan Cleja și A. Bakala, 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe congolez, au 
semnat un comunicat privind sta
bilirea de relații diplomatice, la rang 
de ambasadă, între Republica So
cialistă România și Republica 
Congo.

Această hotărîre se situează, pen
tru guvernul congolez, în cadrul 
politicii sale de nealiniere și coope
rare cu toate statele, indiferent 
de regimul și ideologia lor, iar 
din partea Republicii Socialiste Ro
mânia, în cadrul politicii sale ex
terne de cooperare cu toate sta
tele pe baza principiilor respectu
lui reciproc și independenței, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

MESAJUL 
LUI HO Șl MIN

HANOI 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., 
Ho Și Min, președintele R. D. Viet
nam a trimis un mesaj unităților 
forțelor armate și populației din 
provincia Quâng Ninh, în legătură 
cu victoriile repurtate împotriva 
agresiunii americane. In mesaj se 
arată că pînă la 15 august, în a- 
ceastă provincie au fost dobor îte 1C0 
de avioane de luptă ale S.K.A. De 
asemenea, Ho Si Min a felicitat, pe 
locuitorii provinciei pentru rezul
tatele obținute în producție.

Demonsfrafii în S.U.A. 
împotriva încorporării

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Pentru a treia zi consecutiv în 
Atlanta (statul Georgia) au avut 
loc vineri demonstrații împotriva 
încorporărilor și' agresiunii Ș.UA. 
în Vietnam. In fața unui birou de 
încorporări din localitate, mai multi 
tineri, în majoritatea lor negri, au 
organizat o manifestație cu prilejul 
căreia au cerut noilor recruți să 
nu accepte să lupte în acest răz
boi. De aici ei s-au îndreptat spre 
tribunalul care urma să judece vi
neri grupul de tineri arestați In 
cursul ultimelor demonstrații.

românești la care au luat raîte 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Culturii, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alț-i membri ai 'cor
nului diplomatic, ziariști.

VARȘOVIA
VARȘOVIA 20. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, tran
smite: Cu prilejul celei de-a-22-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, la Ambasada Re
publicii Socialiste România din 
Varșovia a avut loc o conferință 
de presă. Au participat reprezen
tanți ai presei centrale, ai agenți
ilor de presă și ai radiodifuziunii 
poloneze, atașați de presă ai '.am
basadelor țărilor socialiste. Amba
sadorul Republicii Socialiste Rpmâ-:z- •' nia în Polonia, Tiberiu Pet s?u, 
a vorbit ziariștilor despre ioșețn- 
nătatea zilei de 23 August și des
pre succesele obținute de poporul 
român în cei. 22 de ani care au 
trecut de la eliberare.

------------------------------------

PE SCURT
> CAPE KENNEDY: Sateli

tul „Pioneer-7" și-a orienta* 
antenele spre Pămînt și a în
ceput să transmită informării 
din spațiul interplanetar. „PiO- 
neer-7“ a fost lansat, miercuri . 
și s-a înscris pe o orbită so
lară. Misiunea satelitului con
stă în studierea a.șa-numitulai 
„vînt solar", nori de gaze io
nizate ce ar putea prezenta 
un pericol pentru cosmonaut!.

H BOGOTA. Forțele? de 
partizani din Columbia își in
tensifică acțiunile. împotriva 
trupelor guvernamentale,r. In 
cursul unui atac- întreprins vj- 
neri în apropiere de Vegalit.- 
ga (provincia ToHma) au fost 
uciși și răniți numeroși soldați 
și ofițeri apartinînd trupelor 
guvernamentale. - ’

< ADDIS ABEBA. Potrivit 
datelor publicate de centrul 
de statistică din Etiopia, in ur
ma recensămîntului efectuat 
în cursul anului 1965; poțlN- 
lația acestei țări se cifrează 
la 22 590 400 de locuitori, la 
statistică se arată că orașul 
Addis Abeba, capitala țării, are 
o populație de . 560 000 ,de lo
cuitori.

< NEW YORK. La tribuna
lul din Atlanta a fost pronun
țată sentința în procesul inten
tat împotriva a 12 tineri, par
ticipant! la o recentă demon* 
strație împotriva războiului dus. 
de S.U.Â. în Vietnam. Cel- Ț2 
tineri au fost condamnați îa 
închisoare pe termene - între 
30 și 120 de zile.» -

unui avertisment

Ultimele secvențe exterioare 
ale tifonului „Dacii"

DEVA. — In partea de nord-est a 
munților Retezat, pe văile Rîului 
Mare, aproape de Sarmisegetuza, pe 
locuri unde în urmă cu aproape 
2 000 de ani s-au dat luptele intre 
daci și romani, se desfășoară în 
aceste zile un eveniment ce evocă 
acele timpuri. Aici a început sîm
bătă turnarea ultimelor secvențe

exterioare ale filmului artistic 
„Dacii". Se transpune pe peliculă 
bătălia cavaleriei, retragerea dacilor 
în munți și alte momente de mare 
evocare și dramatism istoric.

Echipa de filmare este condusă- 
de regizorul Sergiu Nicolaescu, 
avînd ca operator pe Gostache 
Giubotaru, laureat al Premiului de 
stat.

LONDRA 20 (Ager
pres).— Agenția France 
Presse transmite un 
comentariu în care sînt 
expuse principalele o- 
biective ale avertismen
tului dat vineri de că
tre guvernul Marii Bri
tanii la încheierea lu
crărilor Consiliului per
manent al Uniunii Eu
ropei Occidentale și al 
Consiliului N.A.T.O. în 
legătură cu eventuala 
retragere a trupelor bri
tanice staționate în Re- 

‘ publica Federală Ger
mană. „Avertismentul 
dat sîmbătă de către Ma
rea Britanie aliaților săi 
din N.A.T.O. și U.E.O. 
în legătură cu o even
tuală retragere a unei 
părți a efectivelor bri
tanice staționate în 
R.F.G., în cazul în ca
re guvernul de la Bonn 
nu va satisface cere-

rile britanice privitoa
re la acoperirea de:. că
tre vest-germani a chel-
tuielilor in devize, ne
cesitate de întreținerea 
trupelor de pe Rhin, 
scrie agenția, are un 
triplu obiectiv.

In primul rînd, el ur
mărește să exercite o 
presiune diplomatică a- 
supra guvernului de la 
Bonn cu scopul de a-1. 
obliga să acopere cea 
mai mare parte, dacă 
nu totalitatea cheltuie
lilor în devize a trupe
lor britanice din R.F.G., 
care se ridică anul a- 
cesta la 94 milioane 
lire sterline.

In al doilee rînd el 
intenționează să-i . de
termine pe aliați să stu
dieze de acum înainte 
mijloacele de a ajuta 
Marea Britanie în aco
perirea deficitului ba

lanței sale de plăți.
In sfîrșit, el a urmă

rit să sublinieze că da
că guvernul britanic a 
luat măsuri interne 
drastice pentru redre
sarea balanței de plăți, 
el este în aceeași mă
sură decis să-și limi
teze și cheltuielile ale 
externe". Sursele auto
rizate citate .de agenția 
France Presse pi eckzea- 
ză, în legătură cu acest 
ultim obiectiv, că Ma
rea Britanie intențio
nează să facă econ< mii 
importante de devize 
prin reducerea cheltu
ielilor trupelor de pe 
Rhin.

Se apreciază că Ma
rea Britanie se va de
clara m ui țt? raită dacă 
guvernul de la Bonn 
va accepta. șă acopere 
75 milioane de lire 
sterline din cele 94

milioane care sînt -ac
cesare pentru întreține
rea trupelor sale Se pe 
Rhin. In prezent con
tribuția R.F.G. îa devi
ze este fixată la ap • 
ximativ 54 milioane de 
lire pentru anul finan
ciar care se va încheia 
la 31 martie 1967. In 
ceea ce privește „te- 
vizuirea majoră" a sis
temului logistic al ar
matei britanice de pe 
Rhin — una dintre mă* 
șurile pe care Marea 
Britanie intenționează 
să le adopte .pept-țT 
reducerea cheltuielilor • 
—’ la Whitehall se pre
cizează că ea se vă re
feri la reducerea sto
curilor și rezervelor

. din. R.F.G., la transfe
rul în Marea Britanie 
a unor categorii -W 
materiale logistice și la 
modificarea planurilor 
de' întărire a- armatei 
de pe Rhin.
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