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Inundațiile continuă să 
ravagii- la Caraci 
Acord ungaro-cambod-

Miercuri dimineața, lucrările 
sesiunii Marii Adunări Națio
nale au continuat in sala Pa
latului Marii Adunări Națio
nale. S-a trecut la cel de-al 
3-lefl punct al ordinii de zi a 
sesiunii: Proiectul de lege cu 
privire la judecarea de cătte 
tribunale a cererilor celor vă
tămați în drepturile lor prin 
acte administrative ilegale. Mi
nistrul justiției, Adrian Dimi- 
triu, a prezentat expunerea la

- proiectul de lege-.-— -
Președintele Comisiei juri

dice a Marii Adunări Națio- . 
nale, Traian lonașcu, a pre
zentat raportul comisiei la 
proiectul de lege supus dez
baterii deputaților.

A început apoi discuția ge
nerală la punctul- 3 al ordinii 
de zi a sesiunii. Au luat cu- 
vintul deputății: Augustin A- 

r lexa, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, 
Filip Geltz, vicepreședinte al 
CENTROCOOP, Mircea Re- 
breanu, judecător la Tribuna-' 
Iul Capitalei.

A urmat discuția, pe articole 
a proiectului de lege.

Cu amendamentele aduse de 
Comisia juridică și de depu- 
tați, Marea Adunare Națio
nală a votat în ' unanimitate 
Legea cu privire la judecarea 
de către tribunale a cererilor 
celor vătămați în drepturile 
lor prin acte administrative 
ilegale.

S-a trecut apoi la cel de-al 
. 4-lea punct al ordinii de zi a 

* sesiunii: Proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de 
către Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune a Marii Adu
nări Naționale.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat, deputatul Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, a făcut o expune
re asupra, decretelor cu pute
re de lege emise între sesiuni.

Vicepreședintele Comisiei 
juridice, deputatul Tudor Dră- 
ganu, a prezentat raportul a- 
cestei comisii și avizele co
misiilor permanente de resort 
ale Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate prin vot 
secret decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat in perioada dintre se
siuni.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a rostit apoi cuvîn- 
tul de închidere a lucrărilor 
sesiunii.

Lucrările celei de-a l-a se
siuni a Marii Adunări Națio
nale au luat sfîrșit. Prin a- 
plauze îndelungate, deputății 
au dat expresie hotărîrii în
tregului nostru popor de a 
sprijini și înfăptui neabătut 
politica de pace și colaborare 
internațională a partidului și 
guvernului, politică ce slujeș
te celor mai înalte interese ale 
poporului român, înfloririi na
țiunii noastre socialiste, păcii 
și bunei înțelegeri între po
poare.

(Agerpres)

Expunerea asupra proiectului de lege cu privire
la judecarea de către tribunale a cererilor color vătămați 

în drepturile lor prin acte administrative ilegale premiată de

Din însărcinarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, vă prezint spre examinare și aprobare proiectul de lege cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămați în drepturile lor prin acte administrative ilegale.Respectarea neabătută a Constituției, a tuturor legilor țării de către toate organele statului, de către funcționari și cetățeni, constituie o caracteristică fundamentală a regimului nostru, o trăsătură esențială a vieții noastre de stat.Așa cum se arată în documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, continua dezvoltare a democrației noastre Socialiste face necesară întărirea -legalității, perfecționarea raporturilor dintre organele de- stat și cetățeni.Importanța respectării legilor. în general, și în raporturile dintre organele de stat și cetățeni, în special, a fost subliniată în repetate rînduri de documentele de partid.In raportul cu privire la proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România, tovarășul Nicplae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, arăta, în acest sens, că : „legile țării noastre exprimă voința și interesele întregului popor, servesc înfloririi patriei, bunăstării celor ce muncesc" și că : „organele de stat, justiția au îndatoriri de mare însemnătate în apărarea cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, a tuturor legilor statului împotriva acelora care a- țentează la interesele celor ce muncesc, ale cauzei socialismului; întreaga lor activitate trebuie să fie pătrunsă de grijă față de om. de spiritul răspunderii pentru respectarea legalității socialiste".Pentru a asigura respectarea legalității socialiste și a ocroti drepturile cetățenilor, Constituția Republicii Socialiste România, prevede, în art. 35, că cel vătămat în- tr-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat, poate cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, anularea actului și repararea pagubei, iar în art. 96 arată că tribunalele judecă cererile celor vătămați în drepturile lor prin acte administrative, putînd să se pronunțe în condițiile legii și asupra legalității acestor acte.Pentru aplicarea dispozițiilor constituționale la care ne-am referit, este necesară o reglementare nouă, cuprinzătoare, care să dezvolte principiile înscrise în Constituție și să reglementeze totodată procedura de realizare a acestor principii; ținîndu-se seama atît de interesele legitime ale cetățenilor, cît și de cele ale statului, ca reprezentant al intereselor superioare ale întregii colectivități.Proiectul de lege pe care îl prezint reglementează dreptul celor vătgmați prin acte administrative ilegale de a cere în justiție restabilirea drepturilor lor, prin anularea actului vătămător sau prin 
alte măsuri corespunzătoare, pre
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cum și dreptul de a cere despăgubiri pentru repararea pagubei.Prevederile proiectului reprezintă o nouă garanție a respectării dispozițiilor constituționale, potrivit cărora deciziile comitetelor executive ale sfaturilor populare, instrucțiunile și celelalte acte cu caracter normativ ale miniștrilor și conducătorilor celorlalte organe centrale ale administrației de stat se emit pe baza și în vederea executării legilor și hotărîri^jr Consiliului de Miniștri. Căpătă, de asemenea. o eficiență sporită principiul constituțional fundamental, potrivit căruia Marea Adunare Națională este unicul organ legiuitor al Republicii Socialiste România.O dispozfție importantă a proiectului supus spre exaffiiriare Marii Adunări- Naționale este obligația celui vătămat ca înainte de a cere anularea actului, să se adreseze organului administrativ care a emis acel act, urmînd ca numai în cazurile în care cererea sa nu a fost rezolvată în mod satisfăcător, el. să se poată adresa tribunalului.Această prevedere urmărește un dublu scop In primul rînd să dea posibilitate organelor administrative care au emis acte ilegale să repare ele însele eventualele lor greșeli, asigurîndu-se astfel o cale mai rapidă de restabilire a legalității.In al doilea rînd, această prevedere va contribui la o mai corectă aplicare a dispozițiilor decretului nr. 534 din 24 iunie 1966 cu privire la primirea, examinarea și rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor. Cunoscînd că . cetățenii au dreptul să se adreseze și justiției pentru satisfacerea drepturilor lor legitime, funcționarii organelor administrației de stat vor examina cu mai multă atenție și grijă t'eela- mațiile acestora.In ceea ce privește competența

cu privire la judecarea de către tribunale 
a cererilor celor vătămați în drepturile lor

prin acte administrative ilegale
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

H
ART. 1 — Cel vătămat intr-un 

drept al său priatr-un act admi
nistrativ ilegal poate cere tribuna
lului competent, în condițiile pre
zentei legi, anularea actului sau 
obligarea organului administrativ 
chemat in judecată să ia măsura 
corespunzătoare pentru înlăturarea 
încălcării dreptului său, precum și 
repararea pagubei.

De asemenea, reftizul hejustilicat 

tribunalelor, proiectul ține seama de principiul democratic al apro- pierii justiției de cei interesați, Stabilind că judecata se face de tribunalul în circumscripția căruia domiciliază cel vătămat în drepturile sale.Judecarea cererilor se va face, în general, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă; s-au prevăzut însă unele dispoziții speciale menite să întărească asigurarea legalității ca : participarea o- bligatorie a procurorului la judecată, măsuri pentru asigurarea a- ducerii din timp a tuturor lucrărilor necesare judecării cererii, precum și dreptul pentru instanță 
de a suspendă în mod excepțional executarea actului administrativ pînă la rezolvare’a cererii, spre a se evita pagube a căror reparare ul
terioară ar fi anevoioasă. Tfit astfel, pentru a . asigura drepturile organului administrativ în Vederea acțiunii sale ulterioare împotriva funcționarului său, din a cărui vină s-a comis ilegalitatea, proiectul cuprinde o dispoziție potrivit căreia, la cererea organului administrativ, acel funcționar va putea fi introdus în proces, spre a-i fi opozabile constatările de fapt făcute în cursul judecății.Spre a nu se îngrădi celor îndreptățiți folosirea căilor acordate prin lege, taxa de timbru pentru cererile adresate tribunalelor a fost stabilită la un tarif mai redus decît cel obișnuit.Pentru a se garanta realizarea deplină a drepturilor celor vătămați, în proiect s-a stabilit un sistem eficient de asigurare a executării hotărîrilor judecătorești definitive. prevăzîndu-se termene de executare pentru a căror depășire organele administrative sînt supuse la plata unor amenzi către ,siat, pentru fiecare zi de întîrzîere, osebit de despăgubirile la care au dreptul cei vătămați. Amenzile și despăgubirile ce se. var, plăti de af
LEGEA

OTÂRÂȘTE
de a satisface o cerere privitoare 
la un drept, cit și nerezolvarea 
unei astfel de cereri în termenul 
prevăzut de lege se socotește act 
administrativ ilegal.

ART. 2 — Cererea prevăzută’ în 
art. 1 se judecă de tribunalul în cir
cumscripția căruia domiciliază re
clamantul, după cum urmează:

a) — de tribunalul popular, cind 
cererea privește un act al unui or

ganul administrativ Vor fi imputate 
funcționarului Vinovat de neeXecu- 
t«re.După cum arătam la începutul expunerii, legislația noastră actuală prevede unele cazuri în care actele administrative sînt supuse controlului judecătoresc. Nefiind necesară o nouă reglementare în aceste cazuri, proiectul stabilește că dispozițiile sale nu se referă la asemenea acte. Tot' astfel, nu vor fi supuse noii reglementări actele administrative pentru a căror contestare există prevăzută — în legi speciale — o procedură jurisdic- țională administrativă.'Dînd dovadă de o grijă • deosebită pentrii ocrotirea intereselor superioare! de Stat, proiectul prevede că nu sînt supuse controlului judecătoresc actele adirir iștrative eap interesează.apărarea țării, securitatea statului sau ordinea publică. âdtele de planificași* precum si actele privitoare la măsuri urgente luate pentru prevenirea și combaterea epidemiilor și epizootiilor sau în alte cazuri de calamitate, ca și orice alte măsuri luate în situații excepționale de aceeași natură.In sfîrșit, dispozițiile proiectului nu sînt aplicabile cererilor, organizațiilor de stat privitoare la a'Cte administrative. Rezolvarea u- nor astfel de cereri se va face. în mod firesc, pe calea administrativă, iar organizația de stat nemulțumită de un act al unui organ al administrației de stat se va. putea plînge organului ierarhic superior aceluia care a emis actul.Considerăm că, prin prevederile sale, proiectul de lege supus spre adoptare Marii Adunări Naționale va constitui un păs important îii a- sigurârea legalității socialiste, a c^rei înfăptuire, neștirbită reprezintă, după cum am văzut, o con- di'ție de’ Seamă a întăririi continue a' democrației noastre socialiste.

gan local al administrației de stat 
sau al unei instituții subordonate 
unui asemenea organ;

b) — de tribunalul regional sau 
de Tribunalul Capitalei Republicii 
Socialiste România, după caz, cind 
cererea privește un act al unui .mi
nister sau al unul alt organ cen
tral ■ al administrației de stat, ori

(Continuare în pag. a 2-a)
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LEGEA
cu privire la judecarea de către tribunale 

a cererilor celor vătămați în 
prin acte administrative

(Urmare din pag. 1)

al unei instituții subordonate unuia 
din aceste organe centrale.

ART. 3 — înainte de a cere tri
bunalului anularea actului, cel vă
tămat se va adresa pentru apăra
rea dreptului său, în termen de 30 
zile de la data cînd i s-a comunicat 
actul administrativ, organului emi
tent, care este obligat să rezolve 
reclamația în termenul prevăzut de 
lege.

In cazul în care cel vătămat nu 
este mulțumit de soluția dată re- 
clamației sale, el poate sesiza tri
bunalul în termen de 30 zile de la 
comunicarea soluției.

Dacă cel vătămat in dreptul său 
s-a adresat cu reclamație șl orga
nului administrativ ierarhic supe
rior, termenul de 30 zile prevăzut 
în alineatul precedent se calculea
ză de la comunicarea de către 
acel organ a soluției date recla- 
ruației.

Sesizarea tribunalului se va pu
tea face și în cazul în care orga
nul administrativ emitent sau or
ganul ierarhic superior nu rezolvă 
reclamația în termenul prevăzut de 
lege.

In toate cazurile, introducerea 
Cererii la tribunal nu se va putea 
însă face mai tirziu de 6 luni de 
la data comunicării actului admi
nistrativ a cărui anulare se cere.

ART. 4 — In cazurile prevăzute 
de art. 1 alin. 2, termenul pentru 
sesizarea tribunalului va fi de 30 
de zile și se va calcula de la co
municarea refuzului de a se satis
face cererea părții sau de la împli
nirea termenului stabilit de lege 
pentru rezolvarea cererii de către 
organul administrativ.

ART. 5 — In cazuri grabnice, 
pentru prevenirea unei pagube imi
nente, cel vătămat poate, o dală 
cu sesizarea organului administra
tiv care a emis actul, să ceară tri
bunalului să dispună suspendarea 
executării actului administrativ, pi- 
nă la rezolvarea reclamației adre
sate organului administrativ.

Tribunalul va rezolva cererea de 
suspendare, de urgență, cu citarea 
părților, hotărîrea de suspendare 
fiind executorie de drept.

Pînă la judecarea cererii de sus
pendare, tribunalul va putea dis
pune suspendarea executării și fără 
citarea părților.

ART. 6 — Tribunalul, o dată cu 
fixarea termenului pentru judeca
rea cererii de anulare, va invita 
organul administrativ să înainteze, 
în termenul ce 1-1 va stabili, actul 
administrativ la care se referă ce
rerea, dacă acest act nu a fost de
pus de reclamant, lucrările pe care 
se întemeiază actul, precum și 
orice alte lucrări necesare pentru 
rezolvarea cererii.

Tribunalul va proceda tot astfel 
în cazul celorlalte cereri prevăzute 
de art. 1, invitînd organul adminis
trativ să înainteze lucrările nece
sare rezolvării acelor cereri.

Actul administrativ și lucrările 
prevăzute de alineatele precedente 
se vor trimite în termenul stabilit 
de tribunal sub sancțiunea plății 
de către organul administrativ a 
unei amenzi în favoarea statului 
de 100 de Iei pentru fiecare zi de 
întîrziere nejustificată. Suma plăti
tă de organul administrativ va fi 
imputată celui vinovat de netrimi- 
terea actului și lucrărilor cerute.

Dacă reclamantul cere, condițiile 
art. 5 alin. 1 fiind întrunite, tribu
nalul care urmează a se pronunța 
asupra anulării actului administra
tiv poate, cu citarea părților, să 
dispună suspendarea executării ac
tului administrativ, pe tot timpul 
cît durează judecata.

Pînă la judecarea cererii de sus

pendare, tribunalul va putea dispu
ne suspendarea executării și fără 
citarea părților.

ART. 7 — Participarea procuro
rului Ia judecată este obligatorie.

ART. 8 — La cererea organului 
administrativ, tribunalul poate dis
pune introducerea în cauză a func
ționarului care poartă răspunderea 
pentru actul administrativ la care 
se referă cererea, spre a-i fi opo
zabile probele administrate și con
statările rezultate din hotărîrea ce 
se va pronunța.

ART. 9 — Tribunalul, judecind 
cererea, poate, după caz, să anule
ze, în total sau in parte, actul ad
ministrativ la care șe referă cere
rea, să oblige pe pîriț să emită un 
act administrativ, ori să elibereze 
un certificat, o adeverință sau orice 
alt înscris.

In cazul admiterii cererii, tribu
nalul va hotărî și asupra despăgu
birilor cerute.

Examinind, cu ocazia judecății, 
legalitatea dispoziției actului ad
ministrativ cu caracter normativ pe 
care s-a întemeiat actul adminis
trativ individual la care se referă 
cererea și constatând că această dis
poziție este in neconcordanță cu 
legea, tribunalul în fața căruia ho
tărîrea a rămas definitivă o va co
munica in copie organului adminis
trativ local sau ministerului ori 
altui organ central al administra
ției de stat care a emis actul nor 
mativ.

ART. 10 — Organul administra 
tiv, în termen de 15 zile de la pri
mirea copiei de pe hotărîrea de
finitivă, comunicată în condițiile 
alin, ultim al ari. 9. va revoca ac
tul său normativ sau, dacă soco
tește că actul este legal, va sesiza 
organul ierarhic superior, după cum 
urmează :

a) — ministerele și celelalte or
gane centrale ale administrației de 
stat vor sesiza Consiliul de Miniș
tri;

b) — Comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale său 
ale orașelor București și Constan
ța vor sesiza Consiliul de Miniștri 
atât pentru actele normative ce au 
emis, cît și pentru cele ale comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare care Ie sînt subordonate și pe 
care Ie consideră legale.

ART. 11 — Dacă, în urma admi
terii cererii, organul administrativ 
este obligat să emită un act ad
ministrativ, ori să elibereze un cer
tificat, o adeverință sau orice alt 
înscris, executarea hotărîrii defini
tive se ya face în termenul stabilit 
în cuprinsul ei și în lipsa unui 
astfel de termen, nu mai tirziu de 
30 de zile de la comunicare, sub 
sancțiunea prevăzută de art fi alin. 
3, deosebit de drepturile reclaman
tului Ia despăgubiri.

In toate celelalte cazuri, execu
tarea hotărîrii se face potrivit nor
melor dreptului comun.

ART. 12 — Prezenta lege se în
tregește cu dispozițiile codului de 
procedură civilă în ce privește cu
prinsul cererii, procedura de jude
cată, precum și căile de atac.

ART. 13 — Cererile introduse în 
temeiul prezentei legi sînt supuse 
unei taxe de timbru de 25 de lei, 
cind nu sînt evaluabile în bani. 
Pentru celelalte cereri, taxa de 
timbru se va plăti potrivit preve
derilor legii speciale, fără a putea 
depăși 300 de lei.

In cazul admiterii cererii, taxa 
se restituie plătitorului. In temeiul 
hotărîrii judecătorești definitive 
prin care a fost admisă cererea.

ART. 14 — Dispozițiile prezentei 
legi nu sînt aplicabile:

a) — actelor administrative în 
legătură cu apărarea țării, securita
tea statului sau ordinea publică;

drepturile lor 
ilegale

b) — actelor administrative de 
planificare;

c) — actelor administrative de 
jurisdicție și actelor administrative 
pentru controlul legalității cărora 
legea prevede o altă procedură jp- 
risdicțională decît cea prevăzută de 
prezenta lege;

d) — actelor în care organul ad
ministrativ participă ca persoană 
juridică de drept civil.

De asemenea, dispozițiile prezen
tei legi nu sînt aplicabile cererilor 
organizațiilor de stat privitoare la 
acte administrative.

AHT. 15 —■ Actele privitoare la 
măsuri urgente luate pentru pre
venirea și combaterea epidemiilor, 
epizootiilor și epifitiilor sau în alte 
cazuri de calamitate și orice mă
suri luate în situații excepționale 
de aceeași natură, nu sînt supuse, 
cît privește legalitatea lor, contro
lului tribunalelor.

ART. 16 — Cererile privitoare la 
stabilirea și scăderea impozitelor 
și a taxelor, a primelor de asigurare 
prin efectul legii, precum și a a- 
menzilor prevăzute în legile de im
pozite și taxe, se rezolvă de către 
organele prevăzute de legea spe
cială și în condițiile stabilite de a- 
ceasta.

ART. 17 — Dispozițiile prezentei 
legi sînt aplicabile, în mod cores
punzător, și în cazurile în care cel 
vătămat într-un drept al său pre
tinde numai înlăturarea vătămării 
fără a cere și anularea actului ad
ministrativ, precum și în cazurile 
în care cel vătămat a cerut anu
larea actului administrativ, fără a 
cere în același timp și despăgubiri, 
întinderea pagubei nefiindu-i cunoscută Ia data judecării cererii de 
anulare. Termenul de prescripție, in asemenea cazuri, este cel pre
văzut de dreptul comun.

ART. 18 — Prevederile legii de 
față nu se aplică actelor adminis
trative emise anterior publicării 
sale, cu excepția cererilor introdu
se în temeiul art. 120, indice 1 
din codul de procedură civilă afla
te în curs de judecată, precum și 
actelor administrative care se în
cadrau în prevederile aceluiași ar
ticol și pentru care cel vătămat 
este încă în termen de a face plîn- 
gerea acolo prevăzută.

Dispozițiile art. 120 indice 1 
și art. 120 indice 2 din codul de 
procedură civilă rămln aplicabile 
numai în cazurile prevăzute de art. 
36—38 inclusiv din Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 1 508 din 15 
mai 1953 privitoare la stabilirea și 
plata chiriei pentru locuințe, obli
gațiuni locative, precum și Ia schim
bul de locuințe.

ART. 10 — Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare pe data de 1 
septembrie 1967.

Aspect cotidian din cartie rul Livezeni — Petroșani

La mina Dîlja se execută confecții metalice pentru puțul central

Swlivi nniil liMii 
li «MII iiiiiiiHmliFRAGA. In runda a șasea a turneului final al campionatului mondial universitar de șah pe e- chipe, care se desfășoară la Har- rachow, echipa României a învins selecționata Bulgariei cu 2,5—1,5.

Echipa Angliei a realizat o surprinzătoare victorie cu 3—1 în 
fața formației U.R.S.S., favorita competiției. Alte rezultate: Ceho
slovacia — S.U.A. 1,5—1,5 (1); Danemarca — Iugoslavia 0—3 (1);Suedia — R. D. Germană 0—2 (2).S-au disputat și partidele întrerupte din runda a cincea. Echipa României a mai cîștigat o partidă în meciul cu Cehoslovacia și conduce acum cu 3—0, o partidă fiind întreruptă din nou.In clasament continuă să conducă echipa U.R.S.S. cu 15 puncte (1), urmată de S.U.A. cu 14,5 puncte. Echipa României totalizează în prezent 11 puncte și o partidă întreruptă.

0 BUDAPESTA. La Budapesta a început turneul de handbal al echipelor Armatelor prietene, la care participă formații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, România, U.R.S.S. și Ungaria. In primul meci, echipa Steaua București a învins cu scorul de 19—16 (12—9) pe Ț.S.K.A. Moscova. Punctele echipei române au fost marcate de Popescu (7), Gruia (8), Goran (4) și Iacob (2).
Un imperativ pe șantierele 

din Lupeni și Uricani

IEȘIREA DIN CRIZA 
RITMULUI DE EXECU
ȚIE A LUCRĂRILORLa începutul primăverii, constructorii șantierului din Lupeni au,, pornit la realizarea într-un ritm susținut a lucrărilor pe care le au de ■ executat pe a- cest an. Pe la sfîrșitul lunii aprilie, se afla în glisare blocul A 8 cu 8 etaje și 88 apartamente; Ia blocul A 7 (de același tip) din Lupeni și blocul I 1 din Uricani cu 9 etaje șî 120 garsoniere era turnată fundația. De a- semenea, era executată fundația la centrala termică Uricani și se săpa fundația noii centrale termice din Lupeni. Așa se prezenta situația pe șantierele respective la sfîrșitul lunii api-iiie.După aceea, timp de trei luni, ritmul de e- xecuție a . fost parcă de... melc. Astfel, Ia Uricani, abia se montează acum cofrajul de glisare — cînd blocul trebuia glisat încă din luna mai! La Lupeni,

blocul A 7 este tot în glisare pe cînd trebuia ridicat și el în luna mai ! La fel, în Uricani, la centrala termică eu greu s-a ridicat structura de beton, pe cînd la Lupeni centrala termică este și acum — după 3 luni — tot la fundații 1! Datorită acestei „crize" de ritm în execuție, blocurile I 1, A 8, A 7 și centrala termică din Lupeni au o răminere în urmă de cca. 3 luni.Ce se poate face pentru a recupera cel puțin parțial rămîne- rea în urmă ? In a- ceastă direcție, situația lucrărilor pe șantiere dă singură răspunsul : LA URICANI este necesar să se asigure un stoc de cca. 500 m c balast și ciment pentru a se putea începe glisarea — iar o dată 
cu ridicarea pereților 
să se execute și fini
sajele interioare: pla
cajele ceramice ș« TENCUIELILE ! LA

LUPENI se impune a 
Se trece cu maximă urgență la executarea centralei termice — lucrare deja foarte mult întârziată — iar imediat ce va fi dat jos cofragui glisam de pe blocul A 7 să se înceapă finisarea terioară — paralel cu montajul planșeelor și tencuirea interioară !Numai în acest fel conducerea șantierului Lupeni va putea recupera din rămînerile în urmă. Trebuie să fie clar că planul de pre
dări a apartamentelor 
planificate pe acest an 
trebuie îndeplinit pînă 
la data de 1 noiembrie 
a. c., așa cum prevede sarcina trasată în acest sens constructorilor de către plenara Comitetului orășenesc de partid Petroșani. Să se ia măsuri energice pentru reîncadrarea lucrărilor în ritmul de execuție necesar,

Mihai ȘTEFAN
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In sprijinul populațieiIn dorința de a pune la îndemîna cetățenilor o gamă cît mai variată de servicii variate, conducerea cooperativei meșteșugărești„Jiul" din Petroșani a prevăzut pentru acest an înființarea unități publică.Pîna deschisăde confecții „de mi- serie" unde s-a reu- ca din prima lună se realizeze o va-

de de noi deservireaacum unitatea fostnr.

Coșmarul unei suzete
grafiat și de radio cu tranzistori, jocuri de table, șah, schiuri, săniuțe, ca și aspiratoare de praf, de lustruit parchetul, mașini de spălat rufe etc. Din păcate, încă nici acum cooperatorii nu au primit un local să poată deschide această unitate. Se mai preconizează : modernizarea secției de boiangerie, prin dotarea ei cu noi aparate de spălat; deschi-

derea unei unități de reparație a încălțămin
tei în cartierul Live- zeni, construirea a încă 
unei rampe de spălat autoturisme și alte asemenea unități prestatoare de servicii către populație.Este necesar însă să se accelereze această acțiune pentru că a trecut o jumătate de an, dar nu s-a realizat.» nici jumătate din cele propuse.

In Editura Academiei 
Republicii Socialiste 
România

54 că Șit săloare dublă de producție față de cea planificată. De asemenea, la secția mecanică auto a fost construită o rampă de spălare a autoturismelor.Printre unitățile preconizate a fi se numără și de închiriat turistice și denic — rucsacuri, furi, aparate de foto-
deschise o secție obiecte uz cas- pă-

Sînt o biată gazetă de perete năpăstuită. M-am zbuciumat mult cum să fac sa-mi ajungă necazul la u- rechile cuiva care să mă înțeleagă. Și ocazia s-a ivit. Am citit deunăzi că suratelor mele, cînd au fost în situația mea, li s-au îngăduit să-și spună cuvîntul în paginile ziarului local. Atunci tn-am hotărît să-mi desfăinuiesc și eu necazul care mă vreme.Intr-o noapte mar. Visam căde mine cei din colectivul de re-

tova- Fran- ai a- mînă caretoți ceilalți 9 membri colectiv. Fluturau în cite o coală albă cu să-mi acopere fata. La în
de chipurile

a apărut
V. MALINSCHI

STUDII ECONOMICE

chinuiește de atîtaam avut un coș- și-au adus aminte
Tradiționalele cursuri de vară și colocvii 
știinfifice de la SinaiaPLCMEȘTI. — La Sinaia s-aii deschis miercuri tradiționalele cursuri de vară și colocvii științifice de limbă, literatura, istorie și artă a poporului român, organizate sub auspiciile Universității din București. La această reuniune internațională participă peste 170 de profesori și studenți din 23 de țări.

Ca și în anii precedenți, cursurile se desfășoară pe două secții : profesori și specialiști; studenți și tineri cercetători. Spre deosebire de seriile anterioare, în acest an, un număr de prelegeri vor fi expuse de specialiști străini.(Agerpres)

asu- zvîr- tre- pra-

dacție. Veniseră să mă vadă rășii Nicoară Mircea, Fogel else și cestui fiecare vroiauceput m-am speriat lor, de Intențiile lor ascunse pe care vroiau să le săvîrșeașcă pra-mi în acea noapte. M-am colit însă neputincioasă. Am murat într-atît de frică încît șiful depus în strate groase pe mine s-a ridicat în văzduh întunecînd și mai mult noaptea. Cineva a scos o brichetă-pistol, a scăpărat o flacără și mi-a luminat fața. M-am speriat groaznic. Apoi altul a plimbat în mîini un tub de „Pelicanol". Atunci mi-am dat seamă că nu au intenții rele și m-am liniștit. M-au șters de praf, m-au înzestrat cu articolașele necesare, m-au vopsit și cînd am fost gata arătam mai a- cătării decît una nouă. Dar a fost numai un vis năstrușnic, un coșmar. Dimineața cînd m-am trezit, am constatat cu amărăciune că eram tot așa, „despuiată" de articole, în văzul fiecărui muncitor care trecea prin fața mea.Scuzați-mă, tovarăși de la exploatarea Aninoasa care răspundeți de gazeta de perete dacă mi-am destăinuit ziarului visul. Trebuia să-l spun cuiva, căci altfel aș fi rămas multă vreme în starea aceea deplorabilă. Poate așa...

Volumul constituie o culegere de studii menite să pună în lumină caracterul științific al politicii economice a Partidului Comunist Român, politică întemeiată pe principiile marxism-leninismului a- plicate în mod creator ia specificul și la condițiile concrete a’e României.Varietatea tematică a materialelor oglindește varietatea împrejurărilor care le-au generat și a solicitărilor proprii unei epoci de lărgire a cercetării științifice în țara noastră.In selectarea materialelor incluse în volum autorul a fost călăuzit de ideea unei duble confruntări și anume : de pe o parte, o confruntare pe planul realităților economiei noastre naționale, iar pe de altă parte o confruntare pe planul istoriei cercetării științifice e- conomice și a învățămîntuhii economic în România.Din sumar : Pe drumul înfloririi multilaterale a economiei românești’; Tradiții și realizări în științele e- conomice din bleme actuale Contribuții la conomice ale

UNEI MOI CĂBAME
FORESTIERE

Valeriu COANDRĂȘ

Liceul industrial minier

la
studiul materialelor

27 iulie desen tehnic

fasonează 
copacilor.

România; Unele pro- de istorie economică; studiul premiselor e- Unirii Principatelor.
Cu stimă, Gazeta de perete 

„Minerul" de la E. M. Anlnoasa pt. conformitate

care s-a răspuns.... întrebări 
s-a răspuns încă... Emisiune

SE PUN TEMELIILE

PROGRA M DE RADIO
iulie28 28 iulie

PRONOEXPRES

UNHitLc PE UMĂR
J

rezervă : 35 24.

18,00 La ordinea zilei. Organizarea științifică a 
producției și a muncii.

18,20 „Mult e dulce și frumoasă". Emisiune de 
limită română.

18.50 Pentru tineretul școlar. Studioul pionieri
lor : In excursie.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50
20,00
20.30

Numere deExtragerea40 42.Numere deFond de premii :Extragerea 1: 498 920 lei.Extragerea a Il-a t 298 264 lei.

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETINDE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA AGRARĂ; 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 6,35 Recomandări din program; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 BULETIN PE ȘTIRI; 9,03 La microfon, 
melodia preferată; 9,25 Sfatul medicului; 9,30 „De la munte la mare"; 10,10 Curs de limba rusă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica 
economică; 11,18 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoaiă; 12,00 Muzică ușoară; 12,25 Muzică ușoară; 12,45 Din muzica popoarelor,- 13,00 RADIOJURNAL. Buletin meteorologic; 13,13 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 14,00 Muzică ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru

De cîtva timp, intr-un 
Ioc pitoresc din Valea 
Popii pădurea răsună de 
hîrșîitul fierăstraielor și 
loviturile securilor care 
despică și 
trunchiurile
Aici se pun temeliile li
nei noi cabane forestie
re. Cabana va avea par
ter, un etaj, camere de 
dormit, bucătărie și baie

și va putea găzdui peste 
40 de muncitori fores
tieri din parchetele de 
la Valea Popii.

Fotografia alăturată în
fățișează grupul de dul
gheri specializați în con
struirea de cabane fores
tiere fasonind materia
lul lemnos necesar con
strucției.

TELEVIZIUNE

21,00
21,30
22,00

22,20

22,45
23,00

PETROȘANI
anunță ținerea

EXAMENULUI DE DIFERENȚA

Pentru admiterea în clasa a X-a, 
secția seral, specialitatea exploatări 
miniere.

varietăți.

Buletinul meteorologic. Publicitate.
Aventurile lui Tarzan, 
întrebări la 
la care nu 
de știință.
Magazin —
Dicționar de personaje. Litera „C“.
De la Giotto la Brâncuși. Emisiunea a 
XV-a.
Seară de balet. Dansează Valentina Mas- 
sini.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

tier; 15,05 CĂRȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 15,50 Melodii populare; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Formația Enrico FanciotU; 16,30 Concurs cu 
public; 16,50 Cîntece și jocuri populare; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Muzică din opere; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,40 ANTENA TINERETULUI; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RA- DIOGAZETA DE SEARĂ. Cronica 
economică; 20,30 O melodie pe a- dresa dumneavoastră; 20,50 Muzică populară; 21,05 Pagini de mare popularitate din creația clasicilor . noștri: Ion Slavici — povestirea „Pădureanca" (fragment); 21,25 Melodii magazin; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic;22,15 Muzică ușoară; 22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin me- leo-rutieir; 2,02 Melodiile nopții (continuare); 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

PETROȘANI — 7 Noiembrie ;Comisarul X; Republica: Fantomas; PEIRILA; Hai, Franța!; LONEA — 7 Noiembrie: Femeia nisipurilor; Minerul: Robii; ANINOASA: Tunelul; VULCAN : Căsătorie de formă; LUPENI — Cultural: Primul an de căsnicie; BÂRBĂTEN1 : meni și drapele • seria I—II; CÂNI : Femeile. Oa- URI-

La concursul nr. 30 din 26 1967 au fost extrase din urnă mătoarele numere :Extragerea I : 28 13 33 34 rezervă; 4 45. a Il-a : 28 26

Se primesc absolvenți ai clasei a IX-a a li
ceului teoretic, secția serală, încadrați în pro
ducție într-o meserie din specialitatea exploatări 
miniere.
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SU.A.

Cele mai grave dezordini rasiale 
din istoria țăriiNEW YORK 26 (Agerpres). — După o scurtă perioadă de acalmie, tulburările rasiale au reizbucnit marți seara în marele centru industrial american Detroit, în ciuda ocupării orașului de 3 200 parașu- tiști și peste 8 000 de trupe din gărzile naționale și poliție. Grupuri de negri au deschis din nou foc de arme asupra polițiștilor, în rândurile cărora s-au înregistrat mai mulți răniți. împotriva trăgătorilor izolați au intervenit parașutiști și unități ale gărzii naționale sprijinite de tancuri și care blindate. Autoritățile au declarat că ,,situația este la fel de gravă ca și înainte", subliniind că s-a semnalat un mare număr de incendii: Potrivit unor cifre provizorii, numărul persoanelor ucise în cursul incidentelor din Detroit a crescut la 27, cel al răni- țiior la aproape 2 000; Iar pagubele materiale se apropie de suma de 200 milioane dolari.Grav» incidente s-au produs marți seara și în orașul Gran Rapids (statul Michigan), unde autoritățile au interzis circulația în timpul nopții. Mai multe persoane au fost rănite de focurile de arme schimbate între negri și polițiști. De asemenea, s-au produs tulburări în orașele Toledo (Ohio), Rochester (New York) și în alte localități.Evenimentele petrecute în ultimele zile în S.U.A. preocupă în cel mai înalt grad cercurile politice
Comitelui special pentru 
s-a reîDlrunit la ParisPARIS 26 (Agerpres). — La Paris s-a ținut o nouă reuniune a Comitetului special pentru problemele petrolului al Organizației pentru colaborare economică și dezvoltare, consacrată situației aprovizionării cu petrol al Europei occidentale ca urmare a crizei din Orientul A- propiat. După cum relevă agenția A.N.S.A., nici de data aceasta par- ticipanții la reuniune n-au reușit să formuleze recomandări concrete. Reprezentantul american John Ricci, a lăsat să se înțeleagă că țările Europei occidentale ar putea să în- tîmpine dificultăți serioase în cursul iernii care vine în ce privește aprovizionarea cu petrol. El a prevăzut chiar o penurie de petrol-combustibil din cauza conflictului izrae- liano-arab. Ricci a prevăzut, de asemenea, o sporire a prețurilor la produsele petrolifere. După părerea sa, Statele Unite nu vor fi afectate de această criză a petrolului. Cu toate acestea, guvernul S.U.A; s-a a- dresat industriei petroliere cerîn-

Io Irgeotloa a foit tonmat 
Consiliul national al SecuritățiiBUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al guvernului argentinian a anunțat că președintele Ongănia a convocat pentru miercuri Consiliul Național al Securității pentru a lua în dezbatere proiectul de lege privind „a- părarea împotriva comunismului". Potrivit proiectului, persoanele nu vor fi urmărite pentru ideile lor, ci „pentru acte care contravin legii".Partidul comunist din Argentina a fost interzis' la scurt timp după lovitura de stat din iunie 1966. care la adus la conducerea țării pe generalul Ongania. Intr-o declarație acesta a subliniat de altfel că legislația anti-comunisță vt. fi înăsprită. 

din Washington, unde se consideră că ele reprezintă „cele mâi grave dezordini rasiale din istoria țării" (agenția U.P.I.). S-a anunțat că Ministerul Apărării a ordonat trimiterea unei companii de 25 elicoptere lâ Detroit, precum și o însemnată cantitate de material militar în sprijinul autorităților locale. Liderii partidelor republican și democrat din Gongresul S-U.A. au căzut de acord asupra creării unei comisii parlamentare, alcătuită din 10 senatori și membri ai Camerei Reprezentanților, pentru a ancheta cauzele tulburărilor rasiale și remediile ce pot fi aduse.Pastorul Martin Luther King, cunoscută personalitate în domeniul luptei pentru drepturile civile, a anunțat că a trimis o telegramă președintelui Johnson, în care a subliniat că „haosul și distrugerile care se semnalează în prezent în orașele americane sînt o manifestare a unei revolte împotriva condițiilor scandaloase" în care trăiesc negrii americani. King a arătat că populația de culoare din S.U.A. procedează la „acest act de sinucidere" deoarece „s-a săturat să trăiască ca clinii". El a declarat că este necesar să fie luate măsuri hotărâte pentru a se pune capăt șomajului în rândurile negrilor, propu- nînd în acest scop crearea unei agenții naționale pentru furnizarea de slujbe tiițurbr șomerilor, indiferent de rasă sau vîrstă.

du-i să mențină prețurile la nivelul actual. Reprezentantul american a menționat că la majorarea prețurilor la produsele petrolifere contribuie în mare măsură, pe lîngă faptul că exporturile țârilor arabe au fost sistate spre o serie de țări capitaliste, ca Statele Unite. Marea Britanie, R.F.G., și blocarea Canalului de Suez, din care cauză vasele petroliere trebuie să ocolească acum prin sudul Africii pentru a ajunge în Europa.Experții O.E.C.D. întruniți sub președinția lui Bekett, director în Ministerul britanic al energiei, au dezbătut un raport elaborat de reprezentații a 15 companii petroliere internaționale. Deși s-a atras atenția că o serie db greutăți vizînd aprovizionarea cu petrol vor începe să se facă simțite mai accentuat din lună septembrie, nu s-a putut lua nici o măsură concretă pentru prevenirea acestora. „AIRBUS EUCutremur de păinîni în Bulgaria
In orașele Pîrvomai și Cirpan din sudul Bulgariei a fost înregistrat 

marți un cutremur de gradul 5-6. Coșurile de pe o serie de clădiri s-au 
dărâmat.

O HOTÂRÎRE A GUVERNULUI ALGERIAN

La Londra s-a anunțat oficial cg Franța, Anglia și Republica Fede
rală a Germaniei au semnat un acord pentru construirea în comun a 
avionului de curse scurte și medii de tipul „Airbus European". Prevă
zut cu o capacitate de 260-300 de locuri, avionul își va începe cursei* 
în anul 1973.ALGER. — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : Consiliul de Miniștri algerian, prezidat de Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției și șeful guvernului, a hotărît în ședința sa de marți instituirea în Algeria a monopolului de stat în materie de publicitate.

• PARIS. Conform datelor Institutului național de statistică și cercetări economice, la 1 iulie a.c. au fost înregistrați în Franța 198 200 șomeri, cu peste 50 000 mai mulți Uecît ăiiUl trecut.

fa urmare a loifilleiii lanalaloi 
ie Suez. Egiptul pierde 
o IgigoM parte 
a «niturilor taleCAIRO 26. Corespondentul Agerpres, C. Oprică transmite : — Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.A.U., Zakaria Mohieddin, a ținut marți seara o conferință de presă, în cursul căreia a vorbit despre bugetul Republicii Arabe Unite pe exercițiul financiar 1967- 1968, adoptat în cursul unei reu- < niuni a guvernului.„Egiptul pierde o importantă parte din veniturile sale ca urmare : a închiderii Canalului de Suez și a > opririi turismului", a spus Zakaria Mohieddin, arătînd că, din această cauză, taxele și prețurile vor cunoaște o majorare variind de la, caz la caz.Printre obiectivele noului plan bugetar al R.A.U., a arătat vice- premierul Mohieddin, figurează reducerea importurilor la minimum, revizuirea comerțului exterior în vederea sporirii importurilor din țările arabe și alte state prietene, extinderea termenelor de rambursare a împrumuturilor străine, sporirea exporturilor și reducerea cheltuielilor administrative.
Situația din NigeriaLAGOS 26 (Agerpres). — Guvernul federal militar nigerian a atras atenția că va fi nevoit să riposteze în cazul în care unitățile și aviația teritoriului Biafra nu vor înceta a- tacurile împotriva unor regiuni din Nigeria de nord. Declarația guvernului de la Lagos a urmat unui comunicat al postului de radio Enugu — capitala provinciei orientale, care la 30 mai s-a autopro- clamăt republică independentă cu numele de Biafra — în care se a- rată că trupele provinciei secesioniste au atacat o serie de posturi situate la nord de frontiera cu teritoriul federal.Observatorii menționează faptul că, pentru prima dată, autoritățile
Inundațiile continuă 
la CaraciCARACI 26 (Agerpres). — Inundațiile provocate de ploile torențiale și revărsarea apelor rîului Lyari ce traversează orașul Caraci continuă să facă ravagii. Potrivit unor cifre oficiale date publicității miercuri numărul celor ce au rămas fără locuință s-a ridicat la 100 000. Au fost înregistrați, de a- semenea. 19 morți și numeroși răniți (numărul acestora din urmă

Consiliul a ascultat și o expunere făcută de Abdelaziz Bouteflika, privind desfășurarea sesiunii extraordinare a Organizației Națiunilor Unite.
ASASINATE COMISE ÎN CIPRU

Trei ciprioți greci au fost asasinați în localitatea Pafos din vestul 
Insulei Cipru. O femeie în vîrstă de 40 de ani, fiul ei în vîrstă de 20 de 
ani și un șofer de taxi au fost găsiți uciși de gloanțe într-un automo
bil abandonat între sectoarele turc și grec ale localității. La Pafos au fost 
trimise imediat trupe ale O.N.U. Ministrul de interne, Polykarpos Gheor- 
gadjis, a plecat și el Ia fața locului.

Agențiile de presă amintesc că duminică au fost găsiți asasinați alți 
doi ciprioți — un grec și un turc — în diferite părți ale insulei.

VIETNAMUL DE SUD

Noi atacuri inițiate de forțele patrioticeSAIGON 26 (Agerpres). — O u- nitate a Frontului Național de Eliberare a atacat marți seara cantonamentul unor detașamente saigo- neze de represalii — este vorba de trupele care alături de armata S.U.A. iau parte la programul de „pacificare" a regiunilor rurale sud-vietnameze —și un post de poliție al regimului de la Saigon, situate la periferia capitalei sud- vietnameze. Potrivit comunicatului
Aviația americană a răspîndif din nou 
substanfe chimice toxiceHANOI 26 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a dat publicității un comunicat ai agenției „Eliberarea" în care sînt condamnate raidurile aviației americano-saigoneze în cursul cărora au fost răspîndite din nou substanțe chimice toxice în scopul distrugerii culturilor și masacrării populației pașnice din u- nele provincii sud-vietnameze. A- viația americană a efectuat raiduri asupra așezărilor Hong Lam, Hong Chinh. Hong Thinh, Hong Trung și districtul Hong Phong, din provincia sud-vietnameză ’Binh Thuan și a împrăștiat Însemnate cantități de substanțe toxice distrugînd cultu- 

din Biafra au anunțat că au atacat obiective militare, precum și unele centre din provincia de nord și au întreprins raiduri ' de bombardament în această regiune. Comunicatul biafrez menționează că aviația a atacat baza de aprovizionare a trupelor federale de la Makuri, Agala, Adoru și portul Idah de pe fluviul Niger.Atît comunicatul oficial, cît și comentariile corespondenților de presă semnalează faptul că trecerea Ia ofensivă din partea trupelor secesioniste ș-a produs la 20 de zile de cînd trupe ale guvernului federal au pătruns pe teritoriul Bia- frei.
să facă ravagii

fiind în curs de stabilire).Miercuri dimineața, transmite agenția Reuțer. personalul flotei maritime pakistaneze, folosind ambarcațiuni mici, au pătruns în- tr-unul din cartierele Caraciu-lui pentru a salva de la înec 300 de familii. La operațiunile de salvare s-a alăturat și armata, care se ocupă îndeosebi, de deschiderea unor căi de scurgere a apelor spre mare.

A doua catastrofă la mina WelkomAgenția U.P.I. transmite că marți, concomitent cu catastrofa minieră de la Carletonville, în R.S.A. a 

militar publicat la Saigon, unitățile guvernamentale au suferit pierderi grele.Patrioții sud-vietnamezi au declanșat în ultmele 24 de ore atacuri împotriva trupelor americane și saigoneze și în alte regiuni ale Vietnamului de sud. In apropierea localității Thua Thien și în provincia Quang Ngai, trupele americane și saigoneze au suferit în cursul zilei de marți pierderi în oameni. și materiale de luptă.

rile de pe mai mult de 1 000 Sectare.
★BANGKOK 26 (Agerpres). — Generalul Maxveil. Taylor, consilier special al președintelui Johnson, a sosit miercuri la Bangkok, în cadrul turneului pe care îl efectuează în Asia de sud-est. EI va avea întrevederi cu oficialitățile tgilandeze cărora le va expune cu acest prilej punctul de vedere al președintelui Johnson asupra evoluției războiului din Vietnamul de sud. Atît la Bangkok, cît și în celelalte capitale sud-asiâtice, generalul Taylor va discuta, după părerea observatorilor politici,: posibilitatea sporirii contribuției acestor țări la războiul din Vietnam. -

Comunicat 
sovieto-îrancezPARIS 26 (Agerpres). — In comunicatul cu privire la vizita făcută în Franța de N. S. Pa- tolicev ministrul comerțului exterior al U. R. S. S., se arată în cursul convorbirilor cu ministrul economiei și finanțelor, Michel Debre, a fost. analizai^ situația relațiilor economice și comerciale dintre U.R.S.S. și Franța și perspectivele dezvoltării lor. A avut loc un schimb de păreri și asupra măsurilor în vederea dezvoltării comerțului dintre cele două țări, după expirarea actualului acord comercial pe termen lung. S-a hotărît ca cei doi miniștri s§ se întâlnească din nou în octombrie a'.c. la Moscova.
Acord 
ungaro-cambodgianBUDAPESTA 26 (Agerpres). — A fost semnat un acord cultural.și științific ungaro-cambodgian care prevede organizarea unui schimb de experiență în domeniul științei și educației, precum și schimburi de programe de radio, televiziune și cinematografice.R O P E A N
avut Ioc o a doua catastrofă la mî- na de aur de la Welkom, din provincia sud-africană Orange. Un miner a fost ucis, iar 12 răniți.După cum se știe, la catastrofa din aceeași zi de la Carletonville au fost uciși 50 de mineri și răniți 49. Uh purtător de cuvînt guvernamental a anunțat că la 7 august urmează să se deschidă o anchetă în legătură cu împrejurările în care a avut Ioc tragedia de la Carletonville.
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