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Willy Brandt i 
vîzitează 
țara noastră

Joi a sosit în capitală dr. | 
H. C. Willy Brandt, vicecan- | 
celar și ministru al aface- j 
rilor externe al Republicii Fe- j 
derale a Germaniei, care, la invi- j 
tația guvernului Republicii Socia- | 
liste România, face o vizită oficială . 
în țara noastră. El este însoțit de ■ 
Erich Stratli-ng, ambasador extra- , 
ordinar și plenipotențiar al R.F. a 
Germaniei, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, j,

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți : Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- : 
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul | 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor | 
externe, Vasile Răuță, adjunct* al * 
ministrului comerțului exterior, I 
Constantin Oancea, ambasadorul » 
României în R.F. a Germaniei, » 
funcționari superiori din Ministerul 1 
Afacerilor Externe.

Ca formă de 
răspîndire a cu
noștințelor știin
țifice briga

da științifică și-a cîștigat un 
loc binemeritat în cadrul ma
nifestărilor cultural-educative 
la sate. Prin membrii săi, bri
gada științifică este chemată 
să difuzeze in mase cuceririle 
științei din cele mai diverse 
dothenii, să facă cunoscută po
litică partidului și statului nos
tru atît pe plan intern cît și 
pe plan extern.

In Valea Jiului activează 4 
asemenea brigăzi pe lîngă Co
mitetul orășenesc pentru cul
tură și artă: două la Petro
șani, una la Lupeni și alta la 
Vulcan. Acestea sînt alcătuite 
dih specialiști din aproape toa
te domeniile în care se pot 
ivi întrebări: politică internă 
și externă, legislație, științele 
naturii, științe sociale, agricul
tură, medicină, artă, literatură 
etc.

Firește, există un schelet pe

Esențial in activitatea de organi.
0111 EXPERIENȚA 

COLECTIVELOR FRUNTAȘE
, Rezultatele muncii colectivului 
celei mai mari exploatări din ba
zin — mina Lupeni — sînt Ia înăl
țimea titlului de cinste pe care l-a 
cîștigat la începutul acestui an. O 
confirmă de altfel bilanțul prodi
gios cu care a încheiat acest co
lectiv primul semestru.

zare științifică a pro-
ducției și a muncii:

EFll IEM A
• De la începutul anului, minerii lupeneni au înscris 

pe graficul întrecerii o depășire de 27 000 tone cărbune;
• Productivitatea realizată pe primul semestru întrece 

cu 34 kg/post indicatorul planificat;
• Economiile obținute în primele șase luni se cifrează la 

630 000 lei;
• Jumătate din producția realizată a fost obținută în 

abataje susținute metalic. In urma succeselor obținute în 
extinderea armării metalice, consumul de lemn pe exploatare 
a fost redus cu 2,6 m c/1 000 tone cărbune extrase ;

• Mina Lupeni a lucrat ritmic, îndepllnindu-și lună de 
lună sarcinile de plan și, cu o singură excepție (luna apri
lie}, și-a realizat sarcinile în fiecare decadă.

E vorba, așadar, de argumentele 
cele mai concludente în sprijinul 
afirmației că la mina Lupeni s-a 
muncit bine în acest an, că acti
vitatea multilaterală și susținută

Cine consumă timpul altuia
LITIGIUL Șl
PSEUDO-LITIGIUL
Prima reacție a insului care, în- 

tr-un fel sau altui, a fost frustrat, 
sau crede că a fost frustrat, de 
drepturile lui este de a găsi pe 
cineva căruia să i se plîngă de ne
dreptatea ce i s-a făcut. Dar simpla 
destăinuire a „ofului“ ar însemna 
o slabă consolare. Insul se vrea cît 
mai grabnic repus în drepturile 
pe care le are sau pretinde că le 
are. Dacă întreprinderea unde. lu
crează e aceea care l-a frustrat nu 
mai încape discuție: diferendul se 
rezolvă, în funcție de gravitate, de 
către comisia de litigii, comitetul 
sindicatului sau., de. tribunal, V ■

Litigiul de muncă nu e ceva nor
mal, dar e ceva aproape inevita
bil. Cînd, însă, frecvente lui de
pășește o anumită limită, litigiul de 
muncă trebuie să ne pună in stare 
de alarmă, pentru că rezolvarwa lui 
înseamnă zile, săptfcnîni, luni din 
timpul nostru util.

Se pare că la- Grupul de șantiere 
al T.R.C.H. frecvența litigiului de 
muncă a depășit acea anumită li
mită: de care vorbeam. E necesară 
așadar, o . „radiografie1* a acestei

stări de fapt. In cursul anului tre
cut, la comitetul sindicatului au 
ajuns spre rezolvare un număr de 
130 de „cauze". Deci cel puțin 130 
de oameni( ca să. nu vorbim de 
faptul că unele dosare implică e- 
chipe întregi) s-au plimbat de pe 
șantiere la sediul grupului de cel 
puțin două ori — o dată la comisia 
de litigii și o dată la comitetul sin
dicatului. Dar, în sfîrșit, e un 
drept al salariatului să se adrese
ze acestor forme de judecată atunci 
cînd întreprinderea l-a nedreptățit 
sau al acesteia din urmă atunci 
cînd salariatul i-a pricinuit pagu
be. Dar să vedem ce cauze sp ju
decă la comisia de litigiu, laVomi- 
tetul sindicatului. Litigiile pentru 
cazarmament nepredat, pentru scu
le nepredate, pentru manoperă în- 
caăată în plus sînt majoritare Rine, 
dar ca să ajungi tu, unitate econo
mică, Să-ți recuperezi prin comi
sia de litigii pagubele produse de

1 C1OCLE3

(Continuare In pag. a 2-d;

pe care a desfășurat-o colectivul 
de specialiști din cadrul exploată
rii în scopul punerii în . valoare de 
noi resurse care să permită obți
nerea unor rezultate economice 
calitativ superioare și-a dovedit e- 
ficiența.

Care sînt coordonatele principa
le pe care și-au axat specialiștii 
minei căutările, studiile ? Optitni- 
zarea procesului tehnologic-â con-' 
stituit una din fațetele principale 
ale activității de perfecționare a 
organizării producției. In acest 
sens s-au obținut unele' realizări 
nljnțorii încă din șmul țrgeut. Șă 
reamintim cîteva din . aceste rea
lizări : îmbunătățirea reparării, cu
rente și capitale a vagonetelor, 
mecanizarea culbutării producției, 
extinderea transportului cu. loco
motive cu troley, concentrarea 
haldării sterilului, extinderea mun
cii în acord la transportul’pe ver
ticală și orizontală, repartizarea

mai judicioasă a efectivului au
xiliar etc.

In acest an, pe,baza indicațiilor 
organelor de partid, activitatea de 
cercetare și organizare superioară, 
a producției și; a, muncii a luat o 
amploare și msi mare în cadrul 
exploatării, ■ urmări ndu-se, îndeo
sebi, următoarele obiective; ana
liza capacităților de producție a, 
minei pe anii următori, a capaci
tății instalațiilor de transport, , a 
organizării întreținerii și reparării 
lucrărilor miniere și a utilajelor, 
folosirii mai raționale a fondului 
de timp, îmbunătățirii structurii

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Az( se, deschide.

„Muzeul 
mineritului"

„Muzeul mineritului" din Pe
troșani își va deschide porțile 
pentru publicul din Valea Jiu
lui. Deschiderea festivă va a- 
vea loc azi, 4 august 1967, ora 
18. .Pentru cei care nu cunosc 
adresa muzeului o redăm mai 
jos: Petroșani, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 2 (în clădirea fos
tului sediu al Consiliului local 
al U.G.S.R.).

E bine, dar e
care s-au înjghebat aceste bri
găzi. Comisia'pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor științifice are 
însă în permanență în vedere 
faptul că acestea să nu fie li
mitate rigid ci. deoarece apar

Trecut și pre
zent. Așa s-ar 
putea intitula 
fotografia alătu
rată. Căci mai 
demult în par
chetele forestiere 
de pe Valea Po
pii, 1 apropierea 
buștenilor de sti
vă se făcea cu 
ajutorul a doi 
cai.-Pe cînd azi 
tractorul „Uhi- 
versal"-650 folo
sește mai mulfi 
cai... putere.

loc pentru mai mult
Rohdoleanu loan și Cămătă- 
șan Aurel, ale profesorilor Po- 
pordgu loan, Iacob Paraschiv, 
Stoican Petre, Constantinescu 
Claudia, ale juriștilor Manea 
Ioa” ■•"heorqhi" ’lie, Săvoitl

A . " * - .- ” . ■?
PE MARGINEA ACTIVITĂȚII BRIGĂZILOR 

ȘTIINȚIFICE

întrebări din domenii noi, mai 
puțin abordate în anii trecuți, 
să fie lărgită continuu cu noi 
specialiști. Așa se explică fap
tul că în deplasările* lor pe te
ren, în componența brigăzilor, 
pot fi înțîlnite alte și alte nu
me. Cîteva din acestea ca ale 
medicilor PonoVa Teodor, Ilieș 
Valeriu, Bălan loan, Banacu 
Mihai, ale medicilor veterinari

Emil' și - ale altora au devenit 
deja cunoscute; oamenii li se 
adresează cu încredere pentru 
a afla răspuns la întrebările 
ce-i frămîntă.

Esențial în' activitatea btlgâ- ' 
iilor științifice este, desigur, 
conținutul ’ răspunsurilor. Fl- 
feștă, tematica brigăzilor este 
determinată de întrebările pti- 
mite. De aceea*, culegerea îh- -

trebărilor este o sarcină nu 
numai a Comisiei pentru răs
pândirea cunoștințelor științifi
ce: din cadrul Comitetului o- 
rășenesc pentru cultură și artă, 
ci și a directorilor de cămine 
cpltUrale, a responsabililor cul
turali din întreprinderile, cum 
ar fi I.F., al căror specific de 
muncă face ca ele să fie mai 
îndepărtate de viața culturală 
a orașelor. Aceștia, în* discu
țiile cu locuitorii satelor ori 
cu muncitorii respectivi, pot 
sesiza mai ușor cerințele lor 
reale de cunoaștere, de infor
mare.

Din analizele întrebărilor la 
care membrii brigăzilor au fost 
nevoiți să dea răspunsuri, se 
observă o oarecare șabloniza

C. COTOȘPAN

‘ (Continuare în pag. a. 3-a)
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LOCUL ÎMBRĂCĂMINTEI NOILOR NĂSCUȚI
in aprovizionarea magazinelor

Litigiul șl pseudo-litlgiul

r Sporirea continuă a natalității pune în fața comerțului 
problema desfacerii unui sortiment larg, cît mai complet de 
articole de îmbrăcăminte destinate noilor născuți. Vizitînd
unitățile de textile din Valea Jiului, raioanele specializate 
în vînzarea mărfurilor specifice, ne-am convins că, în ge
neral, aprovizionarea magazinelor cu articole pentru noii
născuți este satisfăcătoare cu mici excepții. Tocmai despre 
aceste mici excepții intenționăm să ne ocupăm în articolul 
de fată

Di « llmeti din magazine 
«tltoie aflate la flepozit ?

F Deși dispun de o gamă variată 
' de mărfuri, totuși în unele maga

zine cumpărătorul nu găsește mul
te din articolele necesare trusoului 
noilor născuți. Printre articolele 
mult solicitate, care lipsesc uneori 
din circuitul comercial, sînt băr- 
blțele, pledurile din molton etc. In 
ziua de 25 iulie spre exemplu, arti
colele amintite au lipsit din magazi
nele O.C.L. Produse industriale nr- 
14 Petrila, nr. 27 Lupeni, nr. 22 și 
44 Vulcan, nr. 4 Petroșani. Evident, 
acest lucru nu se întîmpla dacă 
tov, Savu loan, șeful serviciului 
comercial al O.C.L. Produse Indus
triale, urmărea cu mai mare exi
gență cum sînt aprovizionate uni
tățile de desfacere. Lipsa din ma
gazine a articolelor citate este inad
misibilă, dacă ținem seama de fap
tul că depozitele I.C.R.T.I, Petro
șani dispun de cantități suficiente.

Discuțiile avute cu lucrătorii u- 
nor magazine au scos în evidență 
faptul Că gestionarii unor unități 
ca nr. 44 Vulcan, nr. 14 Petrila și 
nr. 16 Lonea nu manifestă suficien
tă grijă pentru a asigura aprovi
zionarea permanentă a acestora cu 
mărfurile căutate. Adesea comenzi
le pe care le fac sînt mici și crează 
goluri în desfacerea Către populație 
a articolelor necesare trusoului noi
lor născuți.

Să du ifUJlffl timpul 
toniărătorDiDi

Alături de mărfurile oferite, cum
părătorilor nu le este indiferent 
cum le sînt puse acestea la dispo
ziție. Nimănui nu-1 poate fi tot una 
dacă pentru procurarea unor cos
tumase, scutece, bonețele, pudră de 
talc și alte articole indispensabile 
bunei îngrijiri a noului născut este

Acfiuni patriotice 
și educative cu tineretul

Comil 1 U.T.C. al 
orașului , ulcan a ini
țiat in ultimul timp o 
seamă de acțiuni pa
triotice și educative cu 
tineretul din localitate. 
Redăm cîteva din ele.

La amenajarea 
unei baze sportive

Trei zile la rînd, la începutul a- 
cestei săptămîni, în fața căminului 
muncitoresc nr. 3 din Vulcan au 
putut fi văzuți luorînd în timpul 
lor liber oîte 20 de tineri. Nivelau 
terenul pentru amenajarea unei 
noi baze sportive: un teren de 
volei. Acum baza sportivă e gata. 
La amenajarea terenului sportiv 
s-au evidențiat în mod deosebit 
uteciștii Vulpe Vasîle, Arvinte 
loan, Burlan Dumitru și Diaconu 
Ilie.

Drumul spre cabana 
Vulcan e din nou 
practicabil

O vizită la cabana Vul
can cu un timp în urmă constituia 
un adevărat tur de forță. De ce ? 
Drumul spre cabană, fiind distrus 
din cauza torenților proveniți de 
la ploi, era aproape complet im
practicabil. Trebuia reparat. Sfa
tul popular din localitate a cerut 
sprijin comitetului U.T.G. din ora

obligat să colinde magazinele, pier- 
zînd timp, sau le găsește grupate 
într-o unitate eu profil adecvat. 
Deoarece problema prezintă o 
stringentă actualitate, conducerea 
O.C.L. Produse industriale trebuie 
să o studieze operativ și să ia mă
suri corespunzătoare. Pașii făcuți 
în această direcție, prin deschide
rea unor unități specializate slnt 
încă timizi.

Situația de pe teren a arătat că 
unele spații comerciale nu sînt su
ficient de chibzuit folosite. Ast
fel, este inexplicabil de ce mamele 
din Lonea, care doresc să cumpere 
bonete pentru copii, trebuie să cau
te articolul respectiv la unitatea 
nr. 14, iar dacă au nevoie de băr
bițe sint obligate să treacă în ma
gazinul de alături unde, pe lingă 
metraje, se vinde și acest articol. 
Nu s-ar putea simplifica deservirea 
cumpărătorilor prin contopirea ce
lor două raioane ? Noi credem că 
e o măsură necesară pentru a scuti 
cumpărătorii de a pierde timp pre
țios umblînd dintr-un magazin în 
altul

Și la Vulcan sînt condiții ue a 
se îmbunătăți deservirea cumpără
torilor care solicită articole pentru 
noii născuți, In unitatea nr. 44 este 
loc suficient pentru amenajarea u- 
nui raion specializat în vînzarea a- 
cestor articole, care bine aprovi
zionat, va permite desfacerea măr
furilor respective intr-un singur 
magazin (Nu așa cum este organi
zat în prezent cînd pentru unele 
articole trebuie să intri în unitatea 
nr 22, iar pentru altele în unita
tea nr. 44 din localitate).

In ceea ce privește folosirea spa
țiului comercial ridică probleme și 
unitatea nr. 58 „Jucării" din Pe
troșani. Printr-o dispoziție scrisă 
a O.C.L. Produse industriale ges
tionarei Poenaru Maria i s-a pus 
în vedere să înființeze un raion cu 
articole de îmbrăcăminte pentru 
copii. Este o indicație binevehită. 
dar nu înțelegem de ce nu se iau 
în cazul acesta măsuri ca magazi
nul respectiv să fie în permanență 
aprovizionat cu asemenea articole ? 
Cu toate că se află în plin centru, 

șul Vulcan. Tinerii iubitori de tu
rism de la mina Vulcan, prepara- 
ția Coroești, centrala termoelectri
că Paroșeni, Uzina electrică Vul
can, cît și de pe șantierul 3 con
strucții, au răspuns la chemare 
printr-o acțiune patriotică de 
masă.

La acțiune au participat 220 de 
tineri. Ei au efectuat peste 1000 
ore la reamenajarea unei por
țiuni de drum de 6 km, astfel că 
o bună parte din drumul care du
ce la cabană a devenit accesibil 
chiar și vehiculelor. Merită amin
tit faptul că pentru lucrarea res
pectivă a fost alocată suma de 
107 000 lei din care o: bună parte 
s-a economisit prin muncile patrio
tice efectuate de uteciștii din Vul
can,

Simpozion 
apreciat de tineri

Organizația U.T.C. 9 C de la mina 
Vulcan a pregătit un simpozion care 
s-a bucurat de aprecierea unanimă a 
tinerilor. La pregătirea simpozio
nului și-au dat concursul tineri 
cum sînt Stan Nicoleta, Hegediis 
Adela, Paul Gheorghe și Drăghici 
loan.

La simpozion au participat 50 de 
tineri de la sectorul 9 C al minei, 
iubitori ai muzicii ușoare, intere
sați să petreacă plăcut și util tim
pul lor liber.

M. MICA 

amintitul magazin are abia cîteva 
asemenea mărfuri. Deși a coman
dat (în ziua de 19 iulie a.c.) de
exemplu depozitului I.C.R.T.I. Pe
troșani bărbițe, cămășuțe bebe, etc. 
pînă în ziua de 25 iulie, comanda
nu i-a fost onorată.

★
Creșterea cererii cumpărătorilor

pentru articolele necesare trusoului 
noilor născuți, impune luarea unor 
măsuri operative. Conducerea O C.L 
Produse industriale Petroșani are 
datoria să studieze posibilitățile 
existente și să treacă de urgență 
Ia reorganizarea magazinelor și 
raioanelor specializate în vînzarea 
mărfurilor respective, în așa fel 
incit Cumpărătorii să găsească a- 
colo tot ceea ce au nevoie pentru 
îngrijirea celor mai tineri cetățeni 
ai patriei.

M. CHIOREANU

„DORESC SÂ FAC CUNOSCUTĂ
FAPTA UNEI TINERE"

Cu aceste cuvinte începe 
scrisoarea cu care s-a adresat 
zilele trecute redacției o gos
podină din orașul Petrila.

Am consemnat relatările 
gospodinei Salcă Eva pentru 
a-i îndeplini dorința.

...„Împreună cu soțul meu, 
Salcă Aurel, angajat al minei 
Petrila, ne pregăteam de ple
care în concediu. După cum 
am stabilit mai din timp, ur
ma să ne petrecem concediul 
la părinți în regiunea Banat. 
Pentru ca să ne fie călătoria 
mai plăcută și fără griji, am 
notării să ne trimitem baga
jele prin mesageria C.F.R. Zis 
și făcut.

Am depus bagajele noastre 
la magazia de mărfuri din 
stația C.F.R. Petroșani, iar 
buletinul de mesagerie primit 
l-am așezat în portmoneu, a- 
lături de banii ce-i aveam la 
mine (300 lei). Bucuroasă că 
am rezolvat această proble
mă, am urcat scările pasare
lei cu intenția de a trece p<- 
la magazinele din orașul Pe
troșani pentru a cumpăra cî
teva cadouri celor dragi... Dar 
Cînd să-mi scot portmoneul 
constat cu amărăciune că 
nu-l mai am. Am făcut calea 
întoarsă spre stația C.F.R. Pe
troșani recapitulînd prin gind 
locurile pe unde am umblat 
cu el. Mi-am amintit că îl pu-

(Urmare din vag. 1) 

salariați prin nepredarea echipa
mentului sau a sculelor de pe in
ventar presupune două lucruri: 
sau salariații pleacă fără să-și facă 
lichidarea, sau evidențele pe care 
le tin gospodarii de șantiere sint 
nule. Tovarășul Anghel Constantin, 
președintele comitetului sindicatu
lui ne lămurește povestindu-ne o 
situație anecdotică: „La un mo
ment dat ne-am trezit că, în urma 
inventarierii cazarmamentului, a- 
veam un plus de circa 300 de mii

Complexul administra 
tiv al minei Lonea nu dc 
mult dat in folosință, un- 
de-și desfășoară activi 
tatea aparatul funcționa' 
al exploatării.

IN CLIȘEU: Instanța 
neu în cabinetul ingin< 
rulul șef.

xesem (n sacoșă peste alte o- 
biecte și, probabil, mi-a alu
necat afară. Supărată pentru 
pierderea banilor și mai ales 
a buletinului de mesagerie 
m-am dus acasă. Vecinii m-au 
anunțat că in timpul cît am 
lipsit de acasă am fost căutată 
de către o tinără pereche. Ne-

DIN SCRISORILE 
SOSITE LA REDACȚIE

găsindu-mă, tinerii au lăsat 
un bilețel cu următorul con
ținut :

„Portmoneul pe care l-ați 
pierdut se află la noi, căuta- 
ți-ne pe strada V. Alecsandri 
nr. 11 Petroșani11.

Am citit cu vădită emoție 
și bucurie mesajul primit. 
M-am dus de grabă la adresa 
indicată. Am bătut discret la 
ușă. Mi-a deschis numaidecîl 
o tînără viitoare mamă. Ti- 
năra gazdă mi-a înmînat port
moneul cu tot conținutul său 

buletinul de mesagerie, ba
nii — spunînd simplu, firesc:

— L-am găsit pe pasarelă. 
După buletinul de mesagerie 

iei. Suma era aproximativ egală 
cu... contravaloarea cazarmamentu- 
lui pe care întreprinderea îl impu- 
tase diferiților salariați sau foști sa-
lariați, ca nepredat. In cele mai 
multe din aceste litigii au cîștigat, 
cum era și firesc, oamenii. Dar 
procedura cere ca atunci cînd se 
judecă litigiul să fie prezente am
bele părți. Imaginați-vă atunci că 
vine omul, chemat cu citație, toc-x 
mai de la Sfîntu Gheorghe, plăteș
te aproape 200 de lei la tren și sca
pă, în urma hotăririi noastre, de 
plata a 90—100 de lei. Și asta nu
mai pentru că cel ce gestionează 
astfel de bunuri uită să opereze 
la vreme în fișele contabile".

Spuneam că cu o pondere mare 
vin la comisia de litigii și comite
tul sindicatului cauzele privind în
casarea de manoperă în plus, Se 
știe că normatorul face închiderea 
foii de acord sau regie pe bâza unui 
raport de lucru al echipei, raport 
pe care maistrul îl confirmă. Ce 
anume confirmă acesta dacă echi
pele încasează manoperă în plus ? 
„Aceasta se explică, ne spune tot 
tovarășul Anghel. prin faptul că la 
un eventual control, unde se de
pistează de regulă astfel de „jon
glerii", maistrul nu răspunde ma
terial pentru semnătura lui. Dacă 
se descoperă că s-a încasat mano
peră în plus i se impută echipei 
sau brigăzii respective". Pentru ce 
o fi, totuși, maistrul răspunzător ? 
Și aici avem de povestit ceva haz
liu. Maistrul Ai-șanu de Ia instala
ții a vrut „să i-o facă" maistrului 
Părăianu. Cum? Acesta a uitat să 
lase, la glisare, niște nise în .Bu
reți pentru instalații. Dar nișele 
erau necesare așa că au trebuit 
create. Și nu putea ciopli în beton 
deeit un muncitor cu categoria a 
șasea. Asta pentru că maistrul Ar- 
șanu i-a spus lui Părăianu : „Cio
plește nișele cu oamenii tăi, că tu 
ai uitat să le lași la terminare". 
Iar acesta, drept răspuns : „Poți să 
le cioplești tu cu oamenii tăi și 
semnez eu raportul". Și l-a semnat. 
Aproape 600 de lei au încasat ins
talatorii pentru un lucru care cos
ta cel mult 100 lei. Numai că de 

i data ^aceasta „n-a ținut" : condu
cerea grupului le-a imputat ambi
lor maiștri suma respectivă. Și „li
tigiul" a ajuns Ia a doua instanțfi.

O studiere atentă a dosarelor o- 
feră multe astfel de „prețiozități". 
Al cui timp îl consumă rezolvarea 
lor ? Al nostru, al tuturor. Dar la 
acest lucru, probabil, nu s-au gîn- 
dit delăsătorii, neounoscătorii, ne
păsătorii și alți provocatori cu sau 
fără voia lor ai pseudo-litigiului.

am aflat adresa dumneavoas
tră după care, împreună cu 
soțul meu ne-am urcat in pri
mul autobuz și am venit la 
Petrila să vă înapoiem port
moneul găsit.

Am vrut să-mi exprim ad
mirația pentru fapta frumoa
să a tinerei femei și drept 
mulțumire să-i ofer bani, dar 
m-a refuzat categoric spunînd 
oarecum jenată :

— N-am făcut nimic pentru 
plată, ci pentru că așa m-a 
îndemnat inima, conștiința; să 
ajut semenul meu ca să nu 
păgubească.

Cuvintele acestea m-au de
terminat și mai mult să fac 
cunoscută fapta ei frumoasă.

Vă rog, deci, ca prin inter
mediul ziarului să-i aduceți 
tinerei uteciste Marton Maria, 
salariată la I.C.R.M. Petroșani 
mulțumirile mele sincere și 
urări de sănătate'1.

N. R. Am acceptat cu 
plăcere să dăm spre publi
care scrisoarea tovarășei 
Salcă Eva. Faptul utecistei 
Marton Maria este lăuda
bilă și merită să fie cu 
noscută. Ea vădește o fru
moasă educație cetățeneas
că, demnă de societatea în 
care trăim.

M, LUPENEANU
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NOTĂ
Ca sarea-n 
ochi

Cind ieși de la cinematogra
ful „Cultural" din Lupeni ima
ginile eu care ai rămas de la 
filmul vizionat sint brusc spul
berate de imaginea lăzilor și 
altor ambalaje lăsate de cei 
de la complexul alimentar e- 
xistent in același corp de clă
dire. (Fotografia de mai 
jos). Dind cu ochii de ele 
chiar intr-un moment cind pă
răsești sala cinematografului 
unde ochii iți fuseseră delec
tați cu imagini ale frumosu
lui, simți cam aceeași senza
ție ca atunci cind cineva îți 
aruncă cu brutalitate un 
pumn de sare în ochi.

Oricum sarea e bună in bu
cate și nu in ochi. Așa cum 
ambalajele sint bune și agrea
bile văzului nostru acolo un
de le e locul: in magazie. Este, 
tovarăși de la O.C.L. Alimen
tara ?

E BINE, DAR E LOC 
, PENTRU MAI MULT

iUrmare din pag. 1)

re și rutină. Au fost cazuri 
cînd la intilnirile cu membrii 
brigăzilor au fost puse mai 
multe întrebări cue nu aveau 
nimic cu cele inside. Desigur, 
faptul că s-au ivit noi între
bări nu e un lucru rău, aceasta 
dovedind că oamenii sînt dor
nici de noi cunoștințe. Pe de 
altă parte, însă, acest lucru 
dovedește că nu întotdeauna 
oamenii au fost consultați mai 
îndeaproape și în număr mai 
mare asupra problemelor cp 
ar dori să le cunoască ceea ce, 
firește, a îngustat aria tema
tică a cunoștințelor acumulate.

O scurtă analiză a activită
ții celor 4 brigăzi științifice, 
pe ultimele trei luni ale aces
tui an, duc la o constatare îm
bucurătoare și anume că, spre* 
deosebire de anii trecuți, a- 
cestea au efectuat mai multe 
ieșiri pe teren, au fost mai so
licitate. In total au fost efec
tuate 10 întilniri și au fost ți
nute 9 conferințe. Majoritatea 
acestor ieșiri pe teren au test 
efectuate in parchetele fores
tiere cum ar fi; Mierleasa, Bi- 
lugu, sectorul Lonea, Polatiște, 
Tusu, Voevodu etc. Nu au test 
neglijate nici căminele cultu
rale deși în această perioadă 
intilnirile cu sătenii au fost 
mai puține. Se poate spune 
deci că, în general, brigăzile 
științifice au desfășurat o ac
tivitate rodnică. Dar trebuie 
spus că în general era loc 
pentru o activitate și mai bu
nă. Din cele 4 brigăzi științifi
ce cea de la Vulcan a dat 
cea mai mică satisfacție. De 
mai mult timp această brigadă 
nu are un conducător, un res

SPORT PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

JIUL - U. T ARAD 1-1
Ieri, începînd de la orele 17,30 

la Lupeni, s-a desfășurat întîlnl- 
rea amicală de fotbal, dintre Jiul 
și U.T.A. Iubitorii sportului cu 
balonul rotuind așteptau eu nerăb
dare evoluția celor două formații, 
început intr-o ușoară notă de 
superioritate a echipei arădane, 
jocul s-a potolit foarte repede. 
Primele 5 minute încheiate cu 
un șut fără perspectivă la poarta 
apărată de Zamfir se consumă 
undeva la centrul terenului, Sint 
necesare încă 5 minute pentru un 
nou șut la poartă, de astădată 
mai periculos, tras de Udroaică 
de la circa 30 de metri. Și cînd 
nimeni nu se aștepta, Jiul deschi
de scorul prin Ionescu. Mingea, 
primită de pe dreapta trece ne
stingherită prin fața porții arăda
ne și ajunge pe stingă la Ionescu, 
care șutează puternic. Minutul 14. 
Jiul conduce cu 1—0. Jocul se 
temperează din nou. Mai incisivi 
sint totuși jiuliștii care obțin în

ponsabil care să-i coordoneze 
activitatea. Din această cauză 
și acesteia au fost mai
PUfiM pe teren, au avut un 
caracter sporadic, cu înjghe
bări de moment și care nu a 
dat rezultatele scontate. Comi
sia pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice cunoaște a- 
ceasta situație dar măsurile 
pentru reactlvlzarea acestei 
brigăzi intîrzie.

De asemenea, este necesar 
ca la intilnirile brigăzilor cu 
oamenii muncii să fie prezen
tate și scurte programe artis
tice, lucru făcut de altfel u- 
neori. Iar pe cit e posibil con
ținutul programului să fie le
gat de unele aspecte discutate 
de locuitorii satului împreună 
cu brigada. Programul artistic 
ar avea astfel nu numai sco
pul de a mobiliza publicul ci 
și a lărgi și da un ca
racter mai variat mijloacelor 
de influențare educativă și a 
lărgi capacitatea perceptivă a 
publicului.

Ne aflăm în plin sezon es
tival, sezon în care activitatea 
brigăzilor științifice poate și 
trebuie intensificată. Aceasta 
depinde însă în mare măsură 
de cei care răspund de acti
vitatea acestor brigăzi, de în- 
tîlnirile pe care le organizea
ză, de cunoașterea cerințelor 
practice Imediate ale oameni
lor. Comitetul orășenesc pentru 
cultură și artă, prin Comisia 
de răspîndire a cunoștințelor 
științifice, are o experiență 
bogată, a obținut unele reali
zări frumoase în acest sens. A- 
cest lucru e bun dar nu și su
ficient. Există loc pentru și mai 
mult... bine în munca brigăzi
lor științifice.

minutul 20 primul corner al parti
dei. Prima repriză trece fără e- 
moții și cu regretul a două mari oca
zii de gol ratate de Libardi: în 
minutul 32, cînd singur cu porta
rul trage peste bara transversală, 
și în ultimul minut cînd ar fi 
putut fructifica o frumoasă cen
trare de pe aripa dreaptă.

Repriza a 2-a începe la fel de 
cuminte. O greșeală a apărării 
jiuliste dă totuși ocazie arădanu- 
lui Pop să egaleze. Stoker îl je
nează pe portar și Pop trage cu 
capul. Minutul 52, scor 1—1. Jo
cul devine mai animat. In minu
tul 67 asistăm la o frumoasă fază 
creată de echipa arădană pe par
tea dreaptă a terenului. Din mi
nutul 70 fazele devin mai rapide, 
se creează mai multe ocazii de a 
marca, atft la o poartă, cit și la 
cealaltă. In minutul 75, Dumitres
cu de la U.T.A, entuziasmează 
printr-o frumoasă acțiune perso
nală la poarta Jiului, nefructifi- 
cată însă.

Arădanli muncesc mult. Se remar
că Dumitrescu prin viteză și si
guranța cu care stăpînește min
gea. De la Jiul s-a remarcat A- 
chim care în minutul 80 își în
cheie spectaculos evoluția prin- 
tr-o foarfecă a cărei execuție a 
ridicat tribunele in picioare și Io
nescu prin verva lui inepuizabilă.

Meciul s-a încheiat cu rezulta
tul de 1—1.

Jiul a folosit următorul lot de ju
cători : Zamfir, Căunei, Toia, 
Georgevici, Pop, Mihai, Libardi, 
Stoker, Dumitrescu, Ionescu, A- 
chim, Peronescu, Șerban, Tonca, 
Stoichițoiu, Sandu, Casandra, Co
vaci

Esențial în activitatea de organizare
științifică a producției și a muncii:

EFICIENȚA
(Urmare din pag. 1)

efectivelor, a organizării locurilor 
de muncă, precum și analiza cri
tică a aplicării normelor de mo
tivare tehnică și posibilităților de 
extindere a muncii în acord.

In urma studiilor întreprinse, 
s-au elaborat planuri de măsuri, 
iar realizarea acestora a fost ur
mărită îndeaproape. Drept rezultat, 
se poate vorbi despre îndeplinirea 
a o seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice de primă importanță. 
Amintim clteva : intensificarea ex
ploatării unor zone care au cuprins 
lucrări vechi sau denivelări ; in
troducerea susținerii metalice eu 
grinzi în consolă la al treilea aba
taj frontal din stratul 3. Studiile 
și analizele făcute, sondajele ce au 
avut loc în fiecare sector asupra 
folosirii timpului de lucru, au scos 
în evidență rezerve însemnate în fr
eest domeniu, și anume, că la ni
velul exploatării șe înregistrează 
pierderi mari din timpul de lucru, 
îndeosebi din cauza duratei trans
portului personalului, a pontajului 
efectuat la suprafață, părăsirea lo
cului de muncă înaintea schimbu
lui etc. Prin măsurile aplicate — 
organizarea pontajului și a contra- 
pontajului în subteran, în apropie
rea locurilor de muncă, transportul 
muncitorilor pe mai multe puțuri 
etc. — timpul efectuat pentru tras- 
portul muncitorilor s-a redus cu 
40 la șută. De asemenea, în urma 
măsurilor aplicate de organizațiile 
de partid și conducerea tehmeo- 
adininistrativă, s-au redus subata,- 
țial pierderile din timpul de mun
că, cauzate de absențe de boală, 
motivate și nemotivale (dacă în 
1966 indicele de utilizare a timpu
lui de lucru a fost de 92«/o în tri
mestrul II a.c., a ajuna la 93,60/0.

In vederea perfecționării organi
zării muncii în abatajele frontale 
procesul de producție e organizat 
pe bază de ciclograme, realîzîn- 
du-se în general ciclul .ziua și fl- 
șia". In abatajele mecanizate din 
panourile I, II, III din stratul 5 s-a 
ajuns la o fază și mai avansată, 
realizîndu-se o viteză si mai mare; 
două fîșii în 4 schimburi, Ciclogra- 
mele au fost adaptate la aceste rea- 

„li sprillDDl uoDDlatiei" 
(ooneialiva „Jiul" 
ii lini lua toiol

In ziarul nostru nr. 5 524 din 27 
iuUe a.c. a fost publicat articolul 
cu’titlul de mai sus, în care s-a cri
ticat tărăgănarea înființării de noi 
servicii meșteșugărești, preconizate 
de conducerea cooperativei „Jiul“ 
încă la începutul anului.

In răspunsul trimis redacției du
pă apariția articolului conducerea 
cooperativei meșteșugărești „Jiul“ 
din Petroșani prezintă realizările 
și expune cauzele unor rămîneri în 
urmă la îndeplinirea planului de 
extindere a serviciilor de deservire 
a populației.

Se arată că în baza planului de 
dezvoltare a cooperativei s-au ob
ținut următoarele rezultate : în
ființarea de noi secții de : tapițerie 
cu comandă, pedichiură, croitorie 
de mică serie, vulcanizare pentru 
populație, deschiderea unui maga
zin de desfacere a produselor ne
ridicate de client și de mică serie, 
iar în Aninoasa au fost înființate 
puncte de deservire în ramura ra- 
dio-televlzoare, precum și ceasorni
cărie. Alături de aceste realizări, 
îrt planul anual de dezvoltare mai 
sînt prevăzute înființarea unei sec
ții de mică serie confecții încălță
minte, o unitate de reparat umbre
le, reamplasarea secțiilor 24 croito
rie, 53 cojocărie, 28 coafură, 27 fri
zerie, separarea unității de televi
zoare de cea de radio, ca și alte a- 
semenea acțiuni. Partea slabă a 

lizări, lucrîndu-se în „flux conti
nuu". In aceste abataje s-a ajuns 
— în faza experimentală — la o 
productivitate de peste 7 tone/post 
șl se tinde spre atingerea indicato
rilor realizați cu aceste utilaje în 
țări mai avansate. In acest scop se 
urmărește rezolvarea dificultăților 
tectonice, realizarea unui regim de 
lucru cit mai economic și apoi ex
tinderea lui și în alte abataje. Pen
tru asigurarea eficienței eforturilor 
ce le depune colectivul exploatării 
este nevoie, însă, de sprijinul 
C.C.V.J., respectiv de dotarea minei 
cu utilajele necesare și, în special, 
eu echipamentul de susținere mo
dern prevăzut.

PROGRAM DE RADIO
5 august

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
5,35 ACTUALITATEA AGRARĂ; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Metronom '67 (reluare); 10,10 
Curs .de limba spaniolă; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 REVISTA 
REVISTELOR ECONOMICE; 11,15 
Parada -soliștilor șl a orchestrelor 
de muzică ușoară; 12,00 Orches
trele Jean Ionescu și Franck Pour- 
cell; 12,45 Miniaturi de muzică u- 
șoară; 13,00 RADIOJURNAL, Bule
tin meteorologic,- 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și Interpretul 
preferat; 14,00 Muzică ușoară; 14,40 
Recital de operă Ladișzlău Konya,- 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 15,05 Muzică populară; 
15,15 Zi de vacantă cu muzică u- 
șoară; 15,50 Melodii populare,- 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,30 Emi
siune muzicală de la Moscova;
17,10 SCRIITORI AI SECOLULUI 

acestui plan este insă constatarea 
— menționată și in articolul citat 
mai sus — că se realizează mult 
prea încet. Secțiile pe urmează să 
fie deschise nu au o dată precisă 
de finalizare, nu țin cont de cerin
țe. De pildă, unitatea' de închiriat 
obiecte și materiale turistice tre
buie acum, în plin sezon turistic, 
nu la sfîrșitul lui. La fel, era ne
cesară unitatea de spălat-gresat 
autoturisme, cea de reparat umbre
le și asemenea exemple se mai 
pot da.

Apoi, se fac și unele greșeli în 
amplasarea unităților. Astfel, în 
cartierul „Carpați“ din Petroșani 
exista o unitate de coafură (nr. 
28) la care veneau femeile din în
treg cartierul „Carpați“, ca Și din 
marele cartier „Livezeni". Pentru 
că unitatea de coafură din Com
plexul de deservire a cooperativei 
mergea slab (cauza era proasta de
servire, calitatea mediocră a coa
furilor), conducerea cooperativei a 
luat măsura de a desființa unita
tea de coafură din cartierul „Car- 
pați“ personalul alipindu-se la coa
furile din „Complex" și Piața Vic
toriei. Rezultatul este că în loc să 
apropie unitățile de populația din 
cartiere, le-a îndepărtat iar acum 
numeroase femei din cartierele „Li
vezeni" și „Garpati" trebuie să bată 
drumurile pînă în centrul orașu
lui pentru aranjarea părului.

Totodată s-a desființat și frizeria 
din cartierul „Carpați"..,

Este necesar ca amplasarea și 
reamplasarea unităților, termenele 
de punere în funcțiune să fie mai 
bine gîndite de conducerea coope
rativei, pentru ca măsurile luate 
să fie într-adevăr în sprijinul de- , 
servirii cetățenilor !

TELEVIZIUNE
t august

13,00 Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică.

18,20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Pentru copii: A.B.C. De 
ce ? : „In poieniță".

19,00 Pentru tineretul școlar: 
„Bun cart... înainte!",

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teatru filmat: Curierul 

inimilor.
20.30 Reportaj '67. Sărbătoare 

pe muntele Găina.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: Pași spre 

lună,
22,35 Panoramic.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

XX; 17,30 Muzică ușoară; 17,45 Din 
cîn-tecele de dragoste ale popoare
lor; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,20 
Cîntă Puica Igiroșanu și Drofi 
Deutscher; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNI
CĂ, - FANTEZIE; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ. 
Cronica economică; 20,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,50 
Cîntă Alexandru Grozută; 21,40 
Muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 22,15 Romanța veșnic 
tînără; 22,35 Formația Bebe Prisa- 
da; 22,45 MOMENT POETIC; 22,50 
Muzică de dans; 23,10 UNDA VE
SELĂ; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Muzică de dans pe toate me
ridianele,- 2,55—3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

FILME
5 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Printre vulturi,- Republica: Omul 
fără pașaport; LONEA — 7 Noiem
brie : Hai Franța!; Minerul: Su- 
zana și băieții; BĂRBĂTENI : Cre- 
deți-mă oameni; LUPENI — Cultu
ral; Jandarmul la New York; U- 
RICANI: Alfabetul fricii.
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Conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai {arilor arabe

Lucrările sesiunii
Comitetului de eliberare

Noi măsuri antidemocratice în Grecia

Sudanului își continuă 
Conferința miniștrilor a- 
externe ai țărilor arabe, 
au avut loc trei ședințe

KHARTUM 3 (Agerpres). — In 
capitala 
lucrările 
facerilor 
Miercuri
în cadrul cărora particăpanții au 
expus poziția guvernelor lor în 
problema privind urmările răz
boiului din Orientul Apropiat. A 
fost, de asemenea, abordată și 
problema convocării unei confe
rințe arabe la nivel înalt, în fa-

voarea căreia s-au pronunțat măi 
mulți miniștri de externe, prin
tre care cei ai Arabiei Saudite. 
Sudanului, Yemenului.

In ședința de joi dimineața, 
după cum a anunțat ziarul suda
nez -.Morning News", ministrul de 
externe al R.A.U. a propus solu
ționarea problemei yemenite pe 
baza acordului intervenit în 1965 
între regele Feisal al Arabiei Sau
dite și președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

al O.U.A

O hotarîre a guvernului R.A.U.
CAIRO 3 (Agerpres). — In con

dițiile în care și Izraelul este dis
pus să procedeze la fel, Republi- 

acceptă pro- 
încetarea cir- 

sale pe Ca- 
o lu-

Guvernul izraelian a fost informat 
de această hotărîre a guvernului 
R.A.U. chiar de către generalul
Odd Bull.

KAMPALA 3 (Agerpres). — La 
Kampala continuă lucrările se
siunii Comitetului de eliberare al 
O.U.A. Deși se desfășoară cu uși
le închise, potrivit unui anunț 
oficial, joi. particăpanții au discu
tat situația din teritoriile fran
ceze Issa și Afar. A fost ascultai 
raportul reprezentantului Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(Freiimo).

In ședința de miercuri au 
examinate probleme privind 
carea de eliberare națională 
Angola, Rhodesia și R.S.A.

Din cercuri apropiate sesiunii 
s-a aflat că lucrările comitetului 
urmează să ia sfîrșit vineri seara.

ATENA 3 (Agerpres) — Agen
țiile occidentale de presă, referin- 
du-se la relatările presei grecești, 
informează că în baza actului cons
tituțional nr. 9, elaborat de actua
lul guvern, sînt anulate prevederile 
constituționale privind garantarea 
stabilității locului de muncă pen
tru salariații din întreprinderile și 
instituțiile de stat. Acest act dă 
posibilitate autorităților să conce
dieze pe toți 
statului care 
niile și liniă 
guvern. Actul
de, de asemenea, că în termen de 
șase luni toți funcționarii de stat 
vor trebui să semneze declarații de 
loialitate față de guvern. In caz

acei funcționari ai 
nu împărtășesc opi- 
politică a actualului 
constituțional preve-

tost 
miș- 
din

VIETNAMUL DE SUD

contrar vor fi imediat destituiți. 
După semnarea declarațiilor de 
loialitate se prevede crearea în în
treprinderile și instituțiile de stat 
a unor comitete pentru loialitate 
cu sarcina de a urmări pe funcțio
nari în comportarea lor.

In ciuda'acestor măsuri, activita
tea Frontului patriotic de luptă 
împotriva dictaturii se face simți
tă. Recent în piața ,,Omnia“ din 
capitala Greciei, trecătorii au as-, 
cultat timp de 25 de minute de la 
un difuzor instalat clandestin- che
mările Frontului patriotic. De ase
menea, pe zidurile Atenei continuă 
să apară lozinci prin care se 
restabilirea democrației.

cere

s

ca Arabă Unită 
punerea privind 
culației navelor 
naiul de Spez, timp de 
nă, propunere făcută de generalul
Odd Bul — reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., în
sărcinat cu supravegherea aplică
rii hotărîrii Consiliului de Secu
ritate 
oului

referitoare la încetarea fo- 
în zona Canalului de Suez.

VAL DE GREVE IN ANGLIA
LONDRA 3 (Agerpres). — Do

cherii din portul Southampton au 
declarat pentru a treia oară în 
ultimele patru săpă'tmîni o grevă 
de 24 de ore revendicând majo
rarea salariilor.

In sprijinul revendicărilor lor 
privind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că, au declarat grevă 3 000 de 
muncitori din Birmingham,

La 3 august, ziarul „Daily Mir
ror" nu a apărut pe piață în ur
ma grevei declarată de lucrătorii 
de la depozitele și birourile de 
desfacere, care cer majorarea sa
lariilor.

Arestări în Indonezia
DJAKARTA' 3 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Antara, 
recent a fost arestat Ismail Bakri, 
prim-secretar al Comitetului din 
Jawa de vest al Partidului Comu
nist din Indonezia.

Totodată, citînd surse oficiale din 
Djakarta, agențiile de presă men
ționează că șase ofițeri superiori 
ai poliției indoneziene au fost a- 
restați sau demiși din funcțiile lor, 
sub acuzația de a fi dus o activi
tate orientată în favoarea lui Su- 
karnc.

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice
SAIGON 3 (Agerpres). — In 

noaptea de miercuri spre joi, for
țele patriotice sud-vietnameze au 
inițiat un atac asupra unui depozit 
de carburanți instalat la Nha Be, 
la aproximativ 12 km de Saigon. 
Obuzele lansate asupra depozitului 
au provocat un puternic incendiu 
care a distrus circa 
de carburanți.

Totodată, agențiile 
ționează că patrioții
cui asupra elicopterelor și avioane
lor trimise în sector pentru a ataca 
pozițiile unde se presupunea că se 
află forțele patriotice Un avion de

120 000 de litri

de presă men- 
au deschis fo-

asalt de tipul F 100 Supersaber a 
fost doborît.

Un alt atac a fost organizat îm
potriva unor unități americane am
plasate în apropierea bazei milita
re de la Da Nang. Mai mulți mili
tari americani au fost uciși și ră
niți.

După cum informează agenția 
V.N A., în numai două zile (17, 18 
iulie), forțele patriotice sud-viet- 
nameze, care acționează în provin
ciile Tan An — Cho Lon au dis
trus șapte nave militare americane 
care transportau material de război 
pe fluviul Vam Co Tay. Alte cinci 
nave au fost avariate

Acte de provocare 
împotriva Cambodgiei

PNOM PENH 3 (Agerpres). — 
Trupele S.U.A. și cele ale armatei 
saigoneze și tailandeze continuă 
infiltrările în teritoriul și apele 
teritoriale ale Cambodgiei, dar 
tacurile lor au fost respinse 
trupele cambodgiene, anunță 
genți a Khmeră de presă.

La 15 iulie, doi polițiști 
gieni de la un post aflat 
vincia Kompong Cham
uciși de unități americane și 
goneze care pătrunseseră pe 
toriul Cambodgiei. Un soldat 
gonez a fost luat prizonier.

Asemenea încălcări teritoriale au 
mai avut loc în mod repetat între

a- 
de 
a-

cambod- 
prc- 
fost 
sai- 

teri- 
sai-

în
au

ÎNCORDARE LA FRONTIERA 
DINTRE NICARAGUA Șl COSTĂ RICA

Rica continuă să se 
Potrivit agenției 

autoritățile militare 
au închis „pînă la 

căile de acces spre a-

mata efectuează deplasări în aceas
tă zonă, în timp ce elicopterele su
praveghează sectorul ce se întinde 
pînă la coasta Pacificului.

MANAGUA 3 (Agerpres). — Si
tuația de la frontiera dintre Nica
ragua și Costa 
înrăutățească: 
France Presse, 
din Nicaragua 
noi ordine"
ceasta frontieră. Corespondenții zia
relor, prezenți în orașul Rivas (Ni
caragua), situat la frontiera dintre 
cele două țări, informează câ ar-

Lupte violente între armata 
congoleza și mercenari

KINSHASA 3 (Agerpres). — 
Inaintînd în trei coloane din spre 
Kisangani, Kindu și Bukavu, tru
pele armatei naționale congoleze 
au reușit să pătrundă în Lobutu și 
Punia, a anunțat joi agenția con
goleză de presă. In prezent au loc 
lupte violente între armata congo
leză și mercenari, care încearcă 
să străpungă încercuirea în spre 
lacul Kivu, pentru a se refugia în 
Ruanda.

12 și 17 iulie, dar ele au fost res
pinse de către unitățile armatei 
cambodgiene. De asemenea, unități 
terestre, nave și avioane de 
boi ale Tailandei au comis 
acte de provocare împotriva 
toriului cambodgian între 17 
și 19 iuli"

răz- 
nouă 
teri- 
iunie

Astăzi alegeri în Iran
TEHERAN 3 (Agerpres). — In 

Iran s-a încheiat joi campania e- 
lectorală, urmînd ca vineri să.. în
ceapă alegerile constituționale, care 
vor desemna 219 deputați, 30 de 
senatori și 279 de delegați pentru 
Adunarea Constituantă 
Candidații aparțin celor 
cipale organizații politice 
partidul de guvernământ

iraniană, 
trei prin- 
din Iran : 
„Iran No

In capitala Uruguayului

opo 
par-

v.in“, partidul „Mardom“, de 
ziție, și organizația nou creată, 
tidul „Pankiranist".

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, observatorii politiei apre
ciază că, indiferent de rezultatul 
vonsultărti, electorale din 4 august, 
nu ne prevăd schimbări esențiale în 
politica internă sau externă a Ira
nului.

Forțele navale au preluat controlul 
asupra instalațiilor portuare

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). — 
Forțele navale uruguayene au pre
luat miercuri dimineața controlul 
asupra instalațiilor portuare din 
Montevideo, sub pretextul declară
rii de către docheri a unei greve 
de scurtă durată în sprijinul re
vendicărilor lor de sporire a sala
riilor. Seara, acest control a fost 
ridicat, generalul Pedro Ribase, co
mandantul portului, amenințînd că 
militarii vor înlocui pe docheri, da
că aceștia vor mai înceta lucrul.

Conflictul 'potrivit agențjej £ra- 
ce Presse, face parte din ohfcarea 
generală a celor peste BOOWB de 
lucrători și funcționari de stat îm
potriva instituirii de către guvern 
a unor măsuri excepționale. In ur

ma acestui conflict, relevă aceeași 
agenție, situația devine încordată, 
ea putîndu-se transforma într-o a- 
devărată încercare de forță între 
guvern și greviști.

Mesaj adresat copreședinților 
conferinței de la Geneva pentru Laos
KHANG KHAY 3 (Agerpres). — 

Fumi Vongvicit, secretar general 
al Comitetului Central al parti
dului Neo Lao Haksat, a trimis 
un mesaj copreședinților conferin
ței de la Geneva pentru Laos, pro- 
testînd . împotriva raidurilor aerie
ne efectuate de aviația america
nă asupra regiunilor populate din 
zona eliberată a Laos ulmi. Mesa
jul citează bombardarea în repe
tate rînduri a regiunii Attopeu 
între 1 și 4 iulie. De asemenea.

între 13 și 23 iulie au avut loc 
numeroase raiduri asupra altor 
regiuni ale zonei eliberate.

Fumi Vongvicit face apel la co
președinții Conferinței de la Ge
neva pentru Laos, cerîndu-le să 
ia măsuri eficiente pentru a se 
pune capăt acestor acțiuni milita
re și pentru a obliga S.U.A. să 
respecte cu Strictețe acordurile din 
1962 de la Geneva cu privire la 
Laos.

planar Orhilei-5“ 
îl-a HiBăiflcat fraisitoria.

PASADENA 3 (Agerpres), 
Camera lunară americană ,,Lu
nar Orbiter-5“, lansată marți 
seara de pe poligonul de la 
Cape Kennedy, își continuă 
drumul spre Lună. Miercuri 
seara, la semnalele transmise 
de pe Pămînt, „Lunar Orbi- 
ter-5“ și-a modificat traiecto
ria conform planului inițial. 
In momentul corectării tra
iectoriei, viteza vehiculului 
spațial a fost redusă de la 
2 650 mile pe oră la circa 67 
mile pe oră. Nava spațială se 
afla lă 
Kilometri 
adică la 
ce o are
zul în care nu vor interveni 
defecțiuni. „Lunar Orbiter-5" 
se va afla în vecinătatea Lu
nii sîmbătă la ora 16,44 G.M.T., 
cînd rachetele de frînare vor 
fi puse din nou in acțiune în 
vederea plasării sale pe o 
orbită lunară.

aproximativ 132 000 
depărtare de Lună, 
jumătatea distanței 
de străbătut. In ca-
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INCIDZNTE RASIALE LA LAPILLE Invazie de elefanfi în Uganda
Primarul din Providence (Rhode Island), Joseph Doorley, a de

clarat miercuri starea excepțională în cartierul populației de culoare, in 
urma incidentelor rasiale care s-au produs noaptea precedentă. In cursul 
acestor incidente, 
de persoane, între

cînd s-a făcut uz de arme de foc, au fost 
care și doi polițiști. Poliția a arestat 50 de

rănite 30 
persoane

Datorită unei invazii de elefanți, 
în unele regiuni ale Ugandei situa
ția a devenit îngrijorătoare. In 
ultimul timp, turme mari de pah:'

CURSE TRAGICE
mortale au fost înregistrate în cursele de automo-Noi accidente

bilism. La Greena, în Danemarca, automobilul pilotat de Doug Reison 
(S.U.A.) a părăsit pista în plină viteză, lovindu-se de cabina juriului. 
O persoană a fost ucisă, iar alte 12 grav rănite. Pe traseul Montes 
Clarca din Lisabona 
de un zid și a luat

mașina pilotată de Tim 
foc. Tim Cash a decedat

Cash (Anglia) s-a 
la spital.

lovit

Cutremure de pămînt 
la Tașkent

«
La 3 august, ,n Capitala Uzbe- 

kistanului au fost înregistrate două 
noi cutremure — unul de gradul 
4—5, celălalt de gradul 3. In ulti
mele 15 luni în Tașkent s-au pro
dus 792 cutremure.

dermi distrug în aceste regiuni cul
turile agricole și pustiesc totul în 
drumul lor. Tot mai des elefanții 
pătrund în localități, distrug lo
cuințe și canale de irigație. Au fost 
cazuri cînd elefanții au distrus de
pozite de cereale și chiar școli.

De frica elefanților, copiii se tem 
să meargă la școală, iar femeile nu 
mai participă la lucrările agricole. 
La cererea țăranilor, autoritățile au 
început elaborarea unor măsuri 
-peciale de luptă împotriva ele
fanților.

comunicat al• CARACAS. Un 
Ministerului de Interne din Ve
nezuela anunță că peste 200 de 
cadavre au fost scoase de sub rui
nele a patru imobile din Caracas 
și o mare clădire de pe litoral,

prăbușit in timpul vio- 
tre-

care s-au 
lentului cutremur de sîmbăta 
cută. Numărul victimelor pare să 
fie mai. mare, întrucît ruinele nu
meroaselor altor imobile sînt abia 
în curs de degajare.

3 000 de case a.sfruse de inundațiile din Pakistan
Ploile torențiale care s-au abătut asupra provinciei Hyderabad din 

Pakistan au lăsat fără locuință 15 000 de persoane, potrivit cifrelor o~ 
ficiale publicate la Caraci. Circa 3 000 de case au fost luate de apa 
care a atins înălțimea de 1 m.
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