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pîinea, asa
(Hm o găsim in magazine

MASĂ ROTUNDĂ

La turnul puțului central 
'de la mina Vulcan se 
fac verificări zilnice ale 
stării tehnice a instalației

Pîinea, acest aliment nelipsit din nici o casă, a format în 
repetate rinduri, obiectul unor discuții privitoare la calitatea 
ei. Convorbirea inițiată de redacția ziarului nostru,. Ia care 
au participat factorii răspunzători de prepararea ți desface
rea în condiții corespunzătoare a acestui produs, a urtnărit 
sondarea preocupării pentru :

1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTI
NUĂ A CALITĂȚII PÎINII ;

2. APROVIZIONAREA OPE
RATIVĂ A UNITĂȚILOR DE 
DESFACERE ;

3. TRANSPORTAREA EI ÎN 
CONDIȚII IGIENICE.

Participanții la discuții au 
arătat cauzele și posibilitățile 
de înlăturare a deficiențelor 
persistente încă în aprovizio
narea populației cu pîine. Cele 
ce urmează sint o sinteză a 
discuțiilor purtate.

In ultimele luni calitatea 
plinii a cunoscut o oarecare 
îmbunătățire la majoritatea

sortimentelor. Totuși mai apar 
inconstante.

VEISENBERG ARNOLD, merceo
log al O.C.L. Alimentara: „Cali
tatea pîinii s-a îmbunătățit în ul
timul timp, dar această îmbună
tățire nu-i continuă. Uneori pli
nea care ajunge în rețeaup de des
facere nu corespunde întrutotul 
exigențelor consumatorului. Pîinea 
albă, spre exemplu; nu are întot
deauna aspectul. comercial optim, 
nu are acea culoare specifică pe

(Continuare in pag. a 2-a)

VIZITA MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL ITALIEI
Pe Valea Prahovei

In continuarea vizitei îrt țara 
noastră, ministrul afacerilor exter
ne ăl Italiei, Amintore Fanfani, îm
preună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a făcu-t miercuri dimi
neață o călătorie pe Valea Praho
vei.

In drum, oaspeții italieni ■ s-au 
oprit la rafinăria Brazi, unde au 
fost ;întîmpinați de ing. Nicolae 
Mărculescu, director ^general în Mi
nisterul Petrolului?' și ing. Bujor 
Olteanu, directorul general al rafi
năriei.

Au fost vizitate instalațiile de

'distilarăatmosfericii șîîn vîcf?Com
plexul de reformSW 'Catalitică și 
noile instalații de «rflNătare catali
tică

La încheierea vteitei, ministrul 
de externe al Italiei a semnat în 
Cartea de onoare a rafinăriei, a 
mulțumit pentru primirea cordială 
făcută și a felicitat colectivul rafi
năriei pentru rezultatele obținute 
în producție, urînd muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de aici 
noi succese în activitatea lor.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 
a ministrului afacerilor extene al Italiei

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chlvu Stoica, a primit miercuri 
dupâ-amiază pe ministrul aface-

rilor externe al Republicii Italie
ne, Amintore Fanfani.

(Continuare în pag. a-3-ăj

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe Amintore Fanfarți

CUVÎNT 
PENTRU

j -\e cînd ne știm, ar- 
r > tizanatul a fost 

la noi la loc de cinste. 
Femeile noastre au cu
sut ii și au țesut la răz
boi ori la gherghef 
scoarțe și covoare a Că
ror faimă a trecut de 
mult dincolo de grani
țe. îndeletnicirea aceas
ta situată la hotarul 
dintre meșteșug și artă 
a trecut de pe gherghef 
în scuaruri, in parcuri 
și peluze ca să incinte 
cu rodul ei ochii mulți
milor. S-a extins la do
meniul vegetal. In locul 
firului de lină depănat 
de pe jurubiță, mate
rialul de îmbinare e un 
ansamblu de complicate 
laboratoare de clorofilă 
și culori. Artizanii se

ARTIZANI
numesc horticultori. In: 
ultimii doi ani, da mai 
aids anul acesta-, irtt— 
zanii Văii Jiului în ma
terie de clorofilă și cu
lori vegetale au impin- 
zit aproape fiecare spa
țiu liber CU scoarțe' și 
covoare uni sau multi
colore. Cineva a mărtu
risit nu de mult că a 
trecut pe una din stră
zile orașului dimineața 
și a simțit in nări pu
ternicul parfum al ga
roafelor. La prînz cînd 
omul s-a înapoiat de la 
serviciu, de pe peluze 
l-a salutat pe aceeași 
stradă roșul aprins al

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 3-a)

Mesaj al hărni
ciei mihereșfi 

din adînCuri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al RepublMi Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Meurer, a pri
mit miercuri la amiază, La Predeal, 
pe1 ministrul afacerilor «rtțrne al 
Italiei, Amintore Fanfani, care face 
o vizită oficială în țara noastră la 
invitația guvernului român.

Cu acest prilej au fost abordate 
o serie de probleme de interes re
ciproc privind stadiul actual și de 
perspectivă al relațiilor dintre Ro
mânia și Italia, precum și unele as
pecte'ale situației Internaționale 
actuale.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Corneliu Mănescu, irii- 
nistrul afacerilor' externe, Vasfle

Șandru, adjunct al ministrului.? a- 
facerilor externe, Mircea Bălănes- 
cu, ambasador, director în M.A.E., 
Cornel Burtică, ambasadorul Româ
niei în>Italia.> «

Au fost de față Niccplo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
Roberto Gaja, director general'al 
afacerilor politice, Luigi Valdettaro 
della Rocchetta, director general 
adjunct al relațiilor culturale, și 
alte persoane oficialfe italiene care 
însoțesc pe; ministrul afacerilor ex
terne; al Italiei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a oferit apoi un dejun -în 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne ■ al Italiei.

Fotoainaturii 
petroșănenî 
în concurs

ÎNSEMNĂRI DE 
LA EXPOZIȚIA 
DE FOTOGRAFII 

I ARTISTICE

(Agerpres);

,,După cum se știe, U.G.S.R. în co
laborare cu Asociația artiștilor fo
tografi organizează Ia București a 
doua expoziție pe țară pentru fo- 
toamatori In acest sens s-a inițiat 
un concurs de fotografii ce se des
fășoară în patru etape. La etapa 
Iutii — cea orășenească — mem
brii cercului foto de pe lingă Casa 
de cultură din Petroșani s-au pre
zentat cu o producție bogată și va
loroasă. Peste 100 de lucrări sem
nate de 9 iubitori ai artei fotogra
fice înfrumusețează de cîteva zile 
holul de Ia intrarea în Casa de cul
tură, fiind expuse celui mai exi
gent juriu — nnbl'cu! vizitator. Ma
joritatea acestor lucrări au întrunit 
gUă&jgiile unanime ale Celor ce 
le-au văzut încă din primele zile 
de la deschiderea expoziției. Au
torii' s-au străduit cu toată pasiu
nea lor să caute și să discearn;’ 
imagini cit mai ’ semnificative ea 
terrȘitică, să realizeze fotografii cit 
mai bune Este lăudabilă la ele mai 
ales realizarea artistică, dar și ga
ma de investigație a ineditului, a 
frumosului cotidian. Realizări ale 
oarnefiilor muncii, peisaje repre- 
Zentînd frumuseți ale țării, clădiri,

monumente, flori, portrete, au cons
tituit temele principale de inspira
ție a fotoamatorilor petroșăneni. 
Expoziția este dominată de peisaje, 
majoritatea dintre ele fiind exce
lent realizate, incit e foarte greu 
să afirmi care lucrare este cea mai 
reușită.

Ochiul fin, exersat, al talentatu
lui fotograf Dula Aurel, tehnica 
perfectă a execuției, profunzimea 
investigației și, firește, un aparat 
bun au concurat la realizarea unor 
fotografii de o mare valoare artis
tică. Din albumul său de fotogra
fii expuse, mi-aș permite să sub
liniez, mai ales. Popas pe Lotru. 
Bilea-Lac, Balet, înserare pe Siut- 
Ghiol, Reflexe și.. lista ar putea 

ontinua. Cele patru exponate colo
rate ale sale Oglindire, Primăvara 
in munți, Sfirșit de iarnă și Coliba, 
primele două fiind remarcabile — 
completează impresia despre arta 
ia fotografică.

Mare îndrăgostit al naturii, prie
ten nedespărțit al aparatului de

D. GHEONEA

(Continuare. în pag. a. 3-a)

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
„Cvintetul Color" 
în turneu

Formația de chitare „Cvin
tetul Color" a orchestrei de 
muzică ușoară a Casei de. cul
tură Petroșani întreprinde un 
turneu prin Valea Jiului. Vi
neri 11 august, la ora 20, 
„Cvintetul Color" va susține 
un spectacol intitulat „Olim
piada tinereții", în sala cine
matografului „6 August" din 
Bărbăteni.

Centrale 
termice în montaj

La Uricani a început mon
tarea cazanelor la centrala ter
mică care va deservi blocul I

cu 120 de garsoniere.. Această 
centrală va avea un număr de 
trei cazane de tipul PA-21. ‘ ’

Și la Petroșani s-a trecut Ia. 
montarea celor 12 cazane de 
tipul PA-18, care vor fi insța-. 
late la centrala termică ce va 
deservi blocurile din spatele 
Casei de cultură (miCMratonul 
B-ț-CJ. ' • b - .

i r» >

In drumeție
In ziua de simbătă 12 au* 

gust, un număr ,de 33 salariați' 
de la întreprinderea 'toreStleiă 
Petroșani vor pleca 1 Intr-o ex- 
ursie cu autobuzul prin țară. 

Excursioniștii vor vizita ora
șele Turda, Tg. Mureș, Bicaz, 
Piatra Neamț, Gheorghe Gheor-

ghiU-Dej, Victoria, Brașbv, Fă
găraș și Sibiu.

0 centrală 
telefonică nouă

Pînă la sfîrșitul săptăminii, 
la mina Vulcan se va înlodui 
vechea centrală telefonică ma
nuală de tip B.C. cu o centrală 
notlă de același tip produsă in 
țară; Lucrările de montare a 
noii centrale vor* fi executate 
de o echipă de muncitori șl 
tehnicieni ai subcentrului teh
nic P.T.T.R. Petroșani. [

Se conturează 
un nou bloc

Pe șantierul din Lupeni s-au 
atacat lucrârile de fundație la 
un nou bloc. Este vorba de 
blocul A 6. Acest modern bloc 
va avea zece etaje și 88 de a- 
partamonte confortabile.
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care o are pîinea rând spunem 
despre ea că este rumenă. Am a- 
flat că din aluat lipsește uneori 
diamalțul, produs care influențea
ză obținerea culorii adecvate. Da
că este adevărat, de ce nu se re
mediază MMtsță situație? Doar 
normele interne prevăd introduce
rea produsului respectiv în proce
sul de fabricație".

FUKS gRlGlTTA, tehnician, res
ponsabil C.T.C. la I.P.P.F. „Jiul"; 
„Problema calității pîinii a preo
cupa: în mod deosebit colectivul 
fabricii noastre. S-au luat măsuri 
pentru recepționarea cu mai mare 
grijă a materiei prime și auxilia
re ce intră în procesul de fabri
cație efect uîndu-se, în acest scop, 
determinările fizico-chirnice cores
punzătoare. Urmărirea procesului 
tehnologic pe faze de fabricație, 
întărirea rolului și aportul labo
ratorului la buna desfășurare a 
procesului de producție, asigura
rea asistenței tehnice califioate au 
determinat ca pîinea desfăcută 
populației din Valea Jiului șă fie 
în prezent calitativ mai bună.

Punerea de curînd în funcție a 
secției din Petrila a fabricii, care 
dispune de un cuptor Damf cu o 
capacitate de coacere de 7 tone de 
pîine în 24 de ore, care în pre
zent produce numai pîine integra
lă, este o măsură ce a determinat 
creșterea calitativă a acestui sor
timent,

Făcute ou scopul de a evita pă
trunderea în rețeaua comercială a 
produselor care nu se încadrează 
în normele interne de calitate, con
troalele de laborator și pe faze de 
producție au determinat. în ulti
ma vreme, îmbunătățirea simțitoa
re a calității pîinii.

In ceea ce privește diamalțul, 
uneori ne lipsește și atunci pro
ducem pîine fără acest adaus. Țin 
să precizez însă că mijloacele de 
care dispunem ne permit șă fa
bricăm pîine, pentru oare, 
puncț de vedere calitativ, să nu 
primim reproșuri".

S-au creat deci condițiile pen
tru a produce pline gustoasă, cu 
aspect comercial corespunzător. Nu 
înțelegem atunct de ce nu se de
pune mai mult* stăruință spre a 
permanentiza trimiterea spre des
facere « unor produse de panifi
cație oare să satisfacă toate exi
gențele ?

Deseori cumpărătorii re
clamă că pîinea ce li se oferă 
în unitățile de desfacere, arte 
veche. Cum Se explici MHt 
lucru ? De ce ajunge 
învechită în circuitul roOfi 
cial ? Care-i cauza de 
uneori produsele de frânte* 
lărie 2

din

CIOLOFAN CONSTANTIN, de 
la lușpaeția comercială de stat: 
„Potrivit ithpozițiilor în vigoare, 
fabrica tibligația ca in termen 
de maximum 6 ore de la fabrica
rea produselor, să le livreze uni
tăților de desfacere. Nu se respec
tă însă această dispoziție. Sînt ca
zuri cînd fabrica livrează unități
lor pîine dip „stocuri" pare a de
pășit termenul arătat și astfel a- 
junge în circuitul comercial pîine 
învechită".

SCOROȘAN CONSTANTIN, șeful 
secției comerciale a Sfatului popu
lar Petroșani: „Pîinea veche are 
și o alță proveniență. Fabrica de 
pîine nu ține întotdeauna seama 
de comenzile scrise făcute de uni
tăți. Livrarea unei cantități mai 
mari de pîine sau produse de fran
zelărie determină învechirea lor".

Dar comenzile transmise te
lefonic de cătr» gestionari sint 
onorate ?

VEISENBERG A.: „mir-aaevăr 
există dispoziție cate, pe lîpgfcuW- 
glementarea termenului de livTOre 
a piinii către magazine, dă unită
ților dreptul să solicite telefonic 
fabricii suplimentarea comenzilor, 
când ajung în gol 
poziția respectivă 
către conducerea 
se ține seama de 
cauză gestionarii 
facă unaon comanzi nacongonno ou - mănua»

de produse. Dia- 
e eunoseută de 
fabrifcii dar, nu 
ea. pin această 
sint oblicați să

cererea de consum Plinea care nu 
se vinde, se învechește și e o 
Să permanentă de reelșmeții 
partoa consumatorilor"

șeful
al I.P.P.F. 
putem sa-

serPOPESCU TIBERIU, 
viciului de desfacere 
„Jiul" : „Momentan nu 
țiafece comenzile telefonice. De 
altfel, niță nu știu dacă se fac. Ne 
vom strădui însă să reglementăm 
această situație".

Deși s-a introdus aprovizio
narea eu piine a unor unități 
în riOMMri MPrii, sistem ce se 
va «rrinde fa viitor, operati
vitatea cu care se transportă 
pîinea este încă nesatisfăcă
toare. Din relatările celor cu 
care s-a stat de vorbă a reie
șit că sînt condiții ca pîinea 
șă ajungă proaspătă, indiferent 
de sortiment, pe masa consu
matorului.

FURS B. : „Termenul de livrare 
a pîinii e stabilit în raport cu greu
tatea ei. Pîinea care are greuta
tea sub 2 kg poate fi livrată ma
gazinelor după 4 ore de la coacere, 
pentru c| timpul de răcire este 
mai scurt. După cîte s-a spus aici

-•W

NM * livrată in termenul sta- 
tflOVM înțeleg atunci de ce a- 
jumM •* M învechească ?“

Aproape zilnic cumpărătorii 
sîiw serviri cu pline veche ca
re și-a pierdut forma inițială 
din cauza modului necorespun- 
zător in care a fost păstrată, 

. soit ca urmare a „grijii" des- 
cărcătorilor.

OPROIU SEPT1MIU, asistent cu 
probleme de igienă alimentară de 
la InapWți* 'ganiUră de stat: „Nu 
este permis C» plinea să fie arun
cată la înttmpJare in rafturi sau 
păstrată în condiții neigienice, cum 
se fntlmplă la unitatea nr. 7 Pe
troșani. In acest magazin am găsit 
pîine proaspătă așezată alături de 
pîinea veche. In med neeorespun- 
zător e păstrată pUnea și în unită
țile nr. 95 din cartierul Grafit -»• 
Lupeni, unde lipsesc rafturile a- 
clecvata acestui scop; Alimentara 
nr 2 Petroșani unde pîinea e păs
trată uneori în lăzi, în mijlocul u- 
nității, iar alteori pe o prelată- Con
sider necesar să se îmbunătățească 
aprovizionarea cu pîine proaspă
tă și a unităților 
3—4 zile".

forestiere nu la...

organizată de
M. CHIOREANU

Masă rotundă

SCOROȘAN C. „Mă asociez pă
rerilor exprimate aici că aprovi
zionarea unităților de desfacere a 
pîinii nu t» desfășoară corespunză
tor. Deși s-a stabilit, de comun a- 
cord cu conducerea fabricii, ca și 
la Vulcan, Lupeni, Uricani, să se 
asigure aprovizionarea cu pîine în 
timpul nopții acest lucru nu e res
pectat întrutotul. In unele zile, la 
Urieani, pîinea ajunge abia între 
orele ld-it. Bacă a fost coaptă 
noaptea țm!rnp jjțși este proaspătă 
cum ar dpri-0 cumpărătorul.

Cu deficiențe se desfășoară, mai 
ales aprovizionarea cu produse de 
franzelărie, mult solicitate. In une
le zile lipsesc de pe rețea produsele 

i-sânt-i conuri, -covrigi, 

chifle etc. In zilele de 23 iunie și 
12 iulie a.c. la ora 12, unitatea nr. 
69 din halele Petroșani, spre exem
plu, nu mai avea nici un produs 
de franzelărie. Același lucru l-am 
constatat și la unitatea nr. 15 din 
cartierul Carpați—Petroșani".

Care, e cauza că în unele 
ore ale zilei nu sint anumite 
sortimente de pline ?

VEISENBERG A. : „dirijarea de
fectuoasă a aprovizionării de către 
fabrică produce goluri în rețeaua 
comercială. Pentru edificare voi da 
un exemplu. In orele de dimineață 
se transportă unităților numai două 
sortimente din produsele comanda
te. Franzelele crestate de 250 gr. cu 
un leu și 1,25 lei sosesc abia în ju
rul orei 10, deși sînt destinate de
junului. Această întîrziere se re
simte la desfacere.

In ceea ce privește învechirea 
pîinii, au fost cazuri, ca cele de la 
magazinele nr. 48 și nr. 51 din Pe
troșani, nr. 65 din Lupeni și nr. 
136 din Uricani, cînd fabrica n-a 
respectat comenzile inițiale și a 
obligat gestionarii să • primească o 
cantitate mai mare de produse de 
franzelărie decît solicitaseră".

Multe necazuri se produc cu 
nerespectarea comenzilor făcute

II

cum

î n

sau livrarea lor cu întârziere, 
dar nu e mai puțin adevărat 
că și comandarea unor canti
tăți de produse care depășesc 
posibilitatea de desfacere a 
unităților respective produce 
serioase perturbări în stabili
rea procesului de producție al 
fabricii de pline. Tocmai pen
tru că dă loc la unele pertur
bări în organizarea producției, 
această problemă se cere ne
întârziat reglementată.

TIBERIU : „Evident, 
scăpări în activitatea

POPESCU 
mai sint și 
noastră de aprovizionare, dar nici 
gestionarii nu muncesc așa cum 
trebuie. Mulți nu lansează comen
zile în raport cu capacitatea de 
desfacere a magazinului. Iată un 

caz: In ziua de 17 iulie unitatea 
nr. 25 Petrila a lansat comanda nr. 
11 668 prin care a solicitat 500 kg 
pîine integrală și 400 kg pîine in
termediară. Cînd a sosit mașina 
cu marfa respectivă, gestionarul a 
refuzat-o susținînd că are pîine în 
stoc. In ziua de 4 iulie a fost refu
zată marfa comandată și de către 
gestionarul unității nr. 80 din Lu- 
peni. Voi cita și un alt caz, care, 
deși ceva mai vechi, merită cunos
cut. Unitatea nr. 7 din Petroșani 
a comandat, în ziua de 8 mai, 600 
kg pîine integrală, cantitate care 
depășea posibilitățile ei de desface
re. Pîinea a rămas în parte nevîn- 
dută învechindu-se. In ziua de 9 
mai unitatea respectivă n-a mai 
comandat nimic, iar în zilele de 
10 și 11 numai cite 100 kg de pîine, 
continuînd să vîndă pîinea înve
chită. O situație similară s-a petre
cut la Uricani. Gestionarul unității 
nr. 136 din această localitate n-a 
comandat, în luna iunie, timp de 
7 zile, nici un gram de pîine, con
tinuînd s-o vîndă pe cea veche pe 
care o avea în stoc. Același proce
deu l-a practicat și gestionarul u- 
nității nr. 90 din Lupeni și cel al u- 
nității nr. 51 din Petroșani. Situa
ții ca cele amintite produc mari 
greutăți si frînează ritmicitatea 
procesului de producție al fabricii 
noastre. Pentru a le evita, consi
der absolut necesar să se pună de 
acord graficele de aprovizionare și 
comenzile care sînt lansate, deoa
rece în majoritatea cazurilor 
nu corespund și ne dau multă 
taie de cap".

Ca pîinea să ajungă 
primele ore ale dimineții 
punctele de desfacere se 
pune ca transportul ei să fie 
astfel 
cît, în timpul relativ scurt, ce-l 
au la 
poată 
zile. Considerați că modul în 
care este organizat în prezent 
transportul piinii răspunde ce
rințelor ?

ele 
bă-

în 
la 

im-

organizat și dirijat în~

dispoziție, mașinile să 
satisface toate comen-

OPROIU 
de vedere, 
transportă 
dițiilor igienice ror-u1» >

S. : Din punctul nostru 
mașinile în care se 

pîinea corespund con-

SCOROȘAN C. : .,.,u sînt de a- 
cord cu această părere. Dacă în

CONCLUZII $1
Discuțiile purtate rin 

cadrul „mesei rotunde" 
au constituit un util 
schimb de păreri, un 
prilej de analiză. Pen
tru toți participanții a 
fost limpede un lucru : 
Printr-o colaborare mai 
strînsă între cele două 
unități direct interesate 
— I.P.P.F. „Jiul" Petro
șani și O.C.L. Alimen
tara — s-ar putea înlă
tura multe din neajun
surile existente încă în 
prezent și ar fi posibil 
să se pună la dispozi- 

populației pîine 

proaspătă, de bună ca
litate, cu un aspect co
mercial plăcut.

îmbunătățirea calității 
plinii va trebui să pre
ocupe, în continuare, 
colectivul fabricii, care 
este chemat să milite
ze necontenit pentru 
înfăptuirea acestui de
ziderat. Și in ceea ce 
privește transportul, 
păstrarea și desfacerea 
piinii pot fi aduse mul
te îmbunătățiri. In pri
mul rînd este absolut 
necesar să se asigure 
transportarea piinii în 
condiții igienice, evi-

Petroșani și Petrila pîinea se trans
portă, în general, în mod corespun
zător, altfel se prezintă situația la 
Uricani. Pîinea destinaiă acestei lo
calități este uneori așezată pe pre
late, pe care distribuitorii „din ne
băgare de seamă", calcă și fără 
cisme de protecție. In acest fel sint 
încălcate normele de igienă în vi
goare.

Legat de transportul plinii, vreau 
să subliniez necesitatea ca mașinile 
utilizate în acest scop să fie do
tate, potrivit indicațiilor date, cu 
ambalaje de metal astfel construite 
încît dimensiunea lor să corespun
dă cu cea a rafturilor din unitățile 
specializate. S-ar cîștiga, în acest 
fel, mult timp la descărcare și s-ar 
evita participarea la această opera
ție, a unor persoane străine care, 
n-au nimic comun cu magazinul res
pectiv. In ceea ce privește onorarea 
rapidă a comenzilor telefonice ar 
fi indicat ca fabrica să aibă o ma
șină de serviciu care să poată ono
ra, în termen de o oră, comenzile 
primite".

ii Unde-i lege,
nu-i tocmeală"

Se pare că de această vorbă 
bătrînească nu ține nimeni 
seama la fabrica de pîine. Da
că există indicații scrise de la 
forurile competente să fie sa
tisfăcute comenzile telefonice, 
nu înțelegem de ce se eram 
ponează fabrica și nu se în
cadrează în aceste dispoziții. 
Doar esțe bine știut că ele ar 
contribui la îmbunătățirea a- 
provizionării eu pîine prdfț- 
pătă de diferite sortimente* 
unităților de desfacere. V

VEISENBERG A. : „In .egăturâ 
cu dispozițiile în vigoare mai am 
de ridicat o problemă. După cum 
se cunoaște, fabricii îi revine da
toria de a colecta pîinea învechită, 
a o transforma în pesmet și a o re
pune din nou in circuitul comercial. 
Cu regret trebuie să arăt că acest 
lucru nu se face în mod ritmic. Ia
tă încă una din cauzele care gene
rează și înlesnește existența pe re
țea a piinii învechi-te".

ÎNDEMN
- f 

k

V

tarea aprovizionării u- 
nitățiior de desfacere 
în orele de vîrf (cînd 
majoritatea salariaților 
instituțiilor și întreprin
derilor încheie orele de 
serviciu). Trebuie astfel 
organizată descărcarea 
piinii incit să nu obli
găm consumatorii să 
aștepte pentru a fi ser
viți.
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Primirea li rthe mi ffin Sleita CUVÎNT PENTRU ARTtZANI
a nigliinliil afaterîfor eiiem al [taliei (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1) de asemenea.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială au 
participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Cornel Burtică, am- 
ba^dorul României în Italia.

Au luat parte,
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, Roberto Ga j a, 
director general al afacerilor poli
tice, Luigi Valdettaro della Roc- 
chetța, director general adjunct al 
relațiilor culturale.

(Agerpres)

Decorarea tui Amintore Fântâni
cu ordinul „Tudor Vladimirescu" cl. I i

calei indica. Strada 
fie cochetă datorită 
schimbă ținuta de două ori pe se
zon. Am rugat pe șeful secției 
A.T.S. să ne spună cu cit s-au ex
tins anul acesta zonele verzi și 
floricole. Cu aproape trei hectare 
și jumătate s-au extins, „Zestrea" 
de zece hectare a crescut la peste 
treisprezece. L-am rugat să ne 
spună cine sînt cei mai harnici 
și mai pricepuți dintre artizanii 
orașelor. Și ne-a indicat niște nu
me pe care le notăm aici; Călu- 
șeriu Dumitru, Crișan Constantina 
— artizani ai Petroșaniului; Ca-

își permite să 
artizanilor. Își

zair Simian și Pence Ileana, de la 
Vulcan, Wemm Emma de ,la Pe 
trila; Bobi Francisc de la Lupeni 
șl tehnicianul floricol Hu*u Gheor- 
ghe. Pronunți un nume de-al oa
menilor acestora sau de-al altora 
asemenea lor și el se asociază în 
minte cu un nume de floare, so
nor sau modest ca al micșunelei 
ori garoafei.

Mediul în care trăim contribuie 
la buns aau la- proasta noastră dis
poziție. Artizanii aceștia se stră
duiesc continuu ca din iarbă și 
flori să creeze pentru noi un me
diu in care optimismul și pofta de 
viață să respire în voie. Și pentru 
aceasta merită cuvîntul nostru cel 
de laudă. Al nostru, al tuturor.

IFOILETON

iul „Turist"Jlalha un
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost conferit Ordinul 
„Tudor Vladimirescu“ cl. I Exce
lenței Sale domnului Amintore 
Fanfani; ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, pentru

Decorarea
lui Corneliu Mănescu

contribuția activă adusă la dezvolta
rea și întărirea legăturilor de prie
tenie și cooperare între țările și 
! «poare le noastre, la asigurarea 
păcii și securității internaționale.

Ipalta distincție a fost înmînatâ 
eminentului om de stat italian de 
către președintele Consiliului 
Stat al 
mânia, 
primării 
Stat

Corespondenții voluntari 
fotografiază

de
Republicii Socialiste Ro-

Chivu Stoița, cu prilejul 
la Palatul Consiliului de 4

Și pe această cale, co
respondentul voluntar al 
ziarului nostru, Doboș 
Emilian — neobosit cău
tător de noutăți și fru
mos — ține să ne infor
meze, 
duri,
vieții cotidiene din ora
șul în care activează. 
Duminică a fost o zi de 
caniculă: sute de cetă-

ca in atîtea rîn- 
despre realitățile

cu o înaltă distincție 
italiană

țeni petrileni s-au în
dreptat spre ștrand. Ac
tivul nostru ' 
dent, și dînsul 
a imortalizat pe 
un crîmpei din 
de agrement pe 
petrec la ștrand, 
șit de săptămină, oame
nii muncii și familiile lor 
din Petrila.

corespaij- 
I prezent, 

peliculă 
clipele 

care le 
la sfîr-

ți să-mi re- 
Vă implor 
butoane și 

Sînt aproa-

^Președintele Republicii Italiene, 
Jiseppe Saragatt, a conferit mi

nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, titlul de Cavaler 
al Marii Cinici a Ordinului „Me
ritul Republicii Italiene" pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
prieteniei dintre Italia și Româ
nia, la cauza păcii și colaborării 
1 nter naționale.

înalta distincție a fost înmînată 
de Amintore Fanfani, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Ita
liene.

(Agerpres)

(Agerpresj

■ --
IW1!L Im,

Mă adresez pe această 
cale vouă, cei care mă 
puteți ajuta. Și zău sîn- 
teți destui. Numai pu
țină inimă și milă să a- 
veți față de mine și to
tul se rezolvă. îmi pu
teți lua și mie ojul de 
la inimioară 
dați viața, 
cu mina pe 
trarizisțori.
pe mort; mort de trei 
luni, douăsprezece zile, 
două ceasuri și trei mi
nute. Da, da să mă cre
deți că nu mint. De mul
te ori îmi vine să, pling, 
dar nu pot pentru că 
n-am voce și nu mă 
aude nimeni. De aceea 
folosesc scrisul rugind 
redacția să-mi publice 
jalba pentru ca să-mi 
cunoașteți necazul, și 
mai ales să-l cunoască 
acei cărora mă adresez 
pe această cale.

In cîteva fraze vă ex
plic despre ce-i vorba. 
Cînd m-arn născut (în 
București la uzinele E- 
lectranica cu nu știu 
cîți ani în urmă; na că 
mi-am pierdut 
moria) _ m-au 
„Electronica"; 
nur^e. „După

și me- 
botezat 
Frumos 

mine au 
mar venit mulți, foarte 
mulți frați. Toți au a- 
celași nume de familie. ,

pic de milă, niște oa
meni răi de la O.C.L. 
Industrial și de la depo
zitul I.C.R.M. mi-au 
smuls inima din cutie. 
Da, da, n-o mai am. Am 
pierdut-o, deși inimile 
noastre se fabrică cu 
miile la Timișoara și in 
alte părți din țară și se 
pot înlocui cu ușurință. 
Costă doar șase lei și 
șaptezeci de bani. Cu 
toate acestea sînt un 
tranzistor fără ini
mă, bun de aruncat. Și 
nu pot să mă împac cu 
această amarnică soartă. 
Zilnic mă pling la ma
gazinul în cauză, dar 
primesc același răspuns : 
„Nu avem baterii de 
lanternă" (că așa-i spu
ne inimii mele în ter
meni tehnici și comer
ciali). Și nici nu știm 
cînd o să avem". Ei, ce 
părere aveți ? Sînt de
primat. îmi vine să-mi 
dau cu tranzistorii de 
toți pereții, să-mi sparg 
cutia, să-mi smulg difu
zorul din piept cînd mă 
gîndesc la zilele frumoa
se din această vară pe 
care puteam să mi le 
petrec la munte, la ma
re sau chiar acasă; să 
fiu de folos oamenilor 
(că doar ei m-au creat). 
Dar se gîndește cineva

Fotoamatorn petroșănena TELEVIZIUNE
in concurs

(Urmare din pag. t)

fotografiat, Dengel Hansgeorg își 
etalează cu dezinvoltură realele sa
le calității fotografice. El surprin
de natura în toată splendoarea și 
măreția ei și — ascultat de priete
nul său bun, aparatul de luat ima
gini — ne-o aduce s-o admirăm la 
domiciliu. Lucrările sale Cristale, 
Soare și viscol. Cumpăna, Poteca, 
Savurînd, Flori de cireș. Nufărul 
sînt doar cîteva dintre cele mai 
reușite. O mențiune specială se 
cuvine imaginii colorate, splendid 
realizate, In repaus în care schiu- 
rile, bețele și mănușile se odihnesc 
ca după un drum lung, obositor.

Cele mai multe producții (16) a- 
parțin fotografului amator Vînăto- 
ru Ion. relevînd aptitudinile de is
cusit meșter în arta fotografică ale 
autorului. Din locurile pe care le-a 
străbătut la pas și însoțit de apara
tul de fotografiat, el a imortalizat 
pe peliculă frumuseți dintre cele 
mai autentice. Drumul acestor fru
museți din aparat în laborator si 
de aici în sala expoziției a fost u- 
șurat de priceperea și îndemînarea 
autorului. Notez pentru cititori 
doar cîteva dintre lucrările acestui 
sîrguiru ios fotoamator : Fantă de 
lumină, Creste în Făgăraș, Muchii 
montane Serpentine la Bieaz, La
cul roșu. Figuri la mal, Apus pe 
Dunăre Raze la asfințit, Fetricf, 
(mai bine era Pețre),

Balașko Gheorghe și Czibula Io
sif aduc în sala expoziției cîteva 
fotografii a căror realizare atestă 
nu numai pasiunea autorilor pen
tru acest gen de artă, dar șl inte
resul lor pentru frumos și inedit, 
șl sensibilitatea cu care știu să dis- 
cearnă esențialul din general și a- 
pol să-l redea vederii. Fotografii 
ca Forță «i grație, Constructori de 
funicular Careuri albe. Aceeași 
soartă, Gol — semnate de primul 
— și Studiu de arhitectură, Orga,

Turle, U.R.U.M.P.-U1 — aparținînd 
celui de-al doilea — stîrnesc admi
rația vizitatorului, îi smulg cuvin
te de apreciere.

Alți trei fotografi — Ștefănescu 
loan, Szemeti Ludovic și Fritsch 
Eduard — completează cu reușite
le lor lucrări o frumoasă expoziție 
de fotografii. Imaginația lor crea
toare, simțul artistic, experiența co
relate cu dragostea pentru frumos 
le-au permis selectarea din realitate 
a unor elemente semnificative și 
redarea lor după toate regulile mo
deme ale artei fotografice. Dintre 
lucrările lui Ștefănescu loan mai 
izbutite mi s-au părut Lumină și 
flori, Bătrînul, Singură, Gingășie. 
Creațiile lui Szemeti Ludovic își, 
trag seva din frumoase peisaje, sem
nificative fiind mai ales Peste Cer
na, Pe* Valea Frumoasei, Drum de 
țară, Tinerețea orașului. De aseme
nea, cele 10 fotografii ale lui Fritsch 
Eduard sînt peisaje de o mare for
ță artistică. Amintesc doar Dune, O 
noapte de iarnă, Exotic, Ochelari I 
Paralele.

In sfîrșit, al nouălea fotograt ( 
care-și expune producțiile la faza [ 
locală a concursului — ordinea au
torilor e liuată la întîmplare — este 
Franc Monaru. El se remarcă prin lu
crări ca Studiu de arhitectură, Co
pacii nu mor in picioare, Casa de 
cultură și prin cîteva portrete deși 
unele nu au suficientă substanță.

Expoziția de fotografii artistice 
deschisă în holul Casei de cultură 
însumează așadar, prin strădania 
câtorva iubitori ai artei fotografice, 
un mănunchi de frumuseți ale pa
triei noastre : ea dovedește cît de 
aprins este jarul pasiunii autorilor 
pentru noul și frumosul din munca 
și viața oamenilor. Această prima 
etapă a concursului este, fără în
doială. o bună rampă de lansare a 
fotografilor petroșăneni.spre etapele 
următoare pînă la cea republicană. 
Și poate mai departe.

10 august

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

ÎS,20 „Mult e dulce și frumoasă"... Emisiune de 
limbă română.

19,00 Pentru copii: Film: „Fața moșului și fata 
babei".

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Aventurile lui Robin Hood.
20.30 Emisiune de știință.
21,00 Fotbal: Repriza a 11-a a întâlnirii dintre 

echipele Dinamo București și Fenerbahce 
— Istanbul. Transmisiune de la Stadib- 
nul Republicii.

21,45 Studioul mic: „La capătul firului" de 
Hristu Limona.

22,35 De la Giotto la Brâncuși.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

FILME
11 august

PETROȘANI — 7 Nuimebrle: 
Pentru un pumn de dolari; Repu
blica : Viața la castel; Stadion : 
Pentru un pumn de dolari; LONEA 
— Minerul: Marilyn,- un film cu o 
fată fermecătoare; 7 Noiembrie: 
Valurile Dunării; AN1NOASA : 
Faust XX; VULCAN : Șapte băieți 
și o ștrengărită; LUPENI — Cultu
ral : Cerul șl iadul.

PRONOEXPRES
La concursul nr. 32 din 9 au

gust 1967 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Extragerea I : 23, 10, 39, 37, 6, 10
Numere de rezervă: 47, 13.
Extragerea II: 6,42,2,17,24,23
Numere de rezervă: 14, 20
Fond de premii :
Extragerea 1: 390 823 lei.
Extragerea II : 269 736 iei, -

Pe urmă am căpătat un 
nume mai popular : „Tu
rist". Tare am mai fost 
îndrăgit. Mă purtau oa
menii pe munte, pe stra
dă, la stadion, la ștrand, 
pe țărmul mării, mă ifa-v. 
tîlneați oriunde. Ce 
mai, eram în al nouălea 
cer. Mai am și acum 
frați fericiți în țară, 
însă numai pește mine 
și alți cîțiva din Va
lea noastră a dat pa
costea cea mare. Așa 
cum vă spuneam, de 
trei luni, douăsprezece 
zile două ceasuri și trei 
minute sînt mort pe ju
mătate. Mă întrebați de 
ce ? Iacă vă spun. Fără

la mine ? Aș! Acum, 
după ce v-am scris ne
cazurile mele, fac apel 
la toți cei care mă pot 
ajuta. Salvați-mă !

F. N.

P. S. De mai bine de 
trei luni de zile nu se 
găsesc baterii pentru a- 
paratele de radio „Tu
rist". Zilnic magazinul 
în cauză este asaltat de 
sute de persoane cu în
trebarea : „nu aveți ba
terii ?" Acest lucru nu 
dă de gîndit secției co
merciale a sfatului popu
lar, conducerii I.C.R.M. ?

Același F, N.



4 STEAGUL ROȘU

i

= ■

t

VIETNAMUL DE SUD
guvernamentale române in R. A. II • >

Mi-

CAIRO 9 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite: De
legația română condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vice- 

' președinte al Consiliului de
niștri a continuat miercuri discu
țiile cu partea egipteană, condusă 
de Hassan Abbas Zaki, ministru 
al economiei și comerțului exte
rior. Discuțiile au avut loc în oa- 
drul comisiilor de lucru constituite 
în ședința plenară de marți și 
s-au referit în special la măsurile 
ce trebuie luate pentru lărgirea

cooperării economice și tehnice, 
precum și pentru sporirea volu
mului de schimburi comerciale 
între România și R.A.U.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Radulescu a avut o în
trevedere cu Mahmud Fawzi, a- 
sistent al președintelui Nasser pen
tru afacerile externe ale R.A.U 
La convorbire, care a decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și co
laborare, a participat și Mircea 
Malița. adjunct al ministrului a- 
f aceri lor externe.

Miting comemorativ la Nagasaki
NAGASAKI 9 (Agerpres). — Cei 

420 000 de locuitori ai orașului 
Nagasaki au păstrat la 9 august 
un moment de reculegere în me
moria victimelor bombardamentu
lui atomic din 9 august 1945. La 
ora 11,02, ora la care deasupra 
orașului a fost aruncată bomba 
atomică, sirenele întreprinderilor 
și vapoarelor ancorate în portul 
orașului au sunat prelung.

Noi încorporări 
îiivS.UsA.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S-U.A. a a- 
nunțat marți că pentru lunile au
gust și septembrie vor fi chemați 
sub arme 29 000 și respectiv 25 000 
de tineri. Se pare, menționează a- 
genția France Presse, că în urma 
hotărîrii ‘președintelui Johnson de 
a spori efectivele militare ameri
cane în Vietnamul de sud la 528 WO 
de persoane, în vara anului 1968, 
numărul celor încorporați va de
păși media lunară de 24 000, fixată 
de Ministerul Apărării.

In Parcul Păcii din orașul Na
gasaki, situat în imediata apropie
re a epicentrului bombei atomice, 
lingă monumentul închinat memo
riei victimelor bombardamentului 
peste 5 000 de locuitori ai orașului 
și reprezentanți ai altor orașe ■ au 
luat parte la un miting comemo
rativ. După cinstirea memoriei 
victimelor, corul elevelor uneia 
din școlile dih Nagasaki a execu
tat cîntecul „Nagasaki cheamă la 
pace". In urmă cu 22 de ani, a- 
proape toți elevii acestei școli au 
pierit printre cele 73 000 de victi
me ale bombardamentului atomic. 
La monumentul 
Parcul Păcii au 
roane de flori.

victimelor din 
fost depuse co

Co-
Cu-
Ro-

KIEV 9 (Agerpres). — 
respondents de la Grigore 
za : Ansamblul „Rapsodia 
mână" și-a încheiat seria de 
spectacole prezentate la Kiev 
Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit programele artiștilor 
români, cărora le-au făcut o 
Călduroasă primire. Personali
tăți de vază ale vieții artis
tice .și. culturale au dat o înal
tă apreciere evoluției artiști
lor români, subliniind în ter
meni elogioși frumusețile, 
prospețimea și vioiciunea ar
tei populare românești.

de ore între trupele a- 
forțele patriotice sud- 

O unitate a celei de-a 
americane a fost ata-

£ Acfiuni ofensive ale forfelor patriotic 
O Farsa electorală continuă

SAIGON 9 (Agerpres}. — Două 
ciocniri importante au avut loc în 
ultimele. 24 
mericane și 
vietnameze. 
25-a divizii
cată de unități ale patrioților la 
numai 18 km de Saigon. Cu toată 
intervenția elicopterelor și a avia
ției, lupta a continuat cu deosebi
tă intensitate aproape șapte ore, 
după care patrioții s-au repliat, 
provocînd pierderi însemnate în 
oameni și materiale trupelor ame
ricane

Cea de-a doua ciocnire a avut loc 
în desișurile junglei sud-vietname- 
ze, în apropiere de Quang Ngai, 
unde o unitate americană a' fost 
surprinsă de patrioți. Luptele au

Postul 
a transmis un co
in care se anunță 
trupelor nigeriene 
Benin, capitala

Elemente noi in conflictul din Nigeria
LAGOS 9 (Agerpres). 

de radio Ijagos 
munieet oficial 
că în rîndurile 
din garnizoana
provinciei de centru vest a Nige
riei, s-au produs miercuri tulbu
rări. Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției U.P.I., unitățile 
răsculate la Benin s-au alăturat 
trupelor biafreze preluînd contro
lul asupra orașului. Revolta din 
rîndurile unităților armatei fede
rale dislocate în capitala provin-

Mercenarii au încercat sa saboteze 
reforma monetară

Există lichide 
înghețate pe Lună?

PASADENA 9 (Agerpres). — 
După studierea fotografiilor 
transmise de stația lunară 
„Lunar Orbiter-5“, savanții a- 
mericani sint înclinați să 
creadă că pe fundul cratere
lor lunare aflate în umbră ar 
putea exista mase lichide în
ghețate. Această ipoteză este 
întărită de prezența pe clișee 
a unor meandre, asemănătoa
re unor albii de riuri, care 
pornesc din. cratere, unde tem
peratura este extrem de scă
zută. Aceste cratere s-ar pu
tea compara prin conformația 
lor cu cele de pe Pământ în 
apropierea Ecuatorului.

ltfWSRASj 9 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută agenției con
goleze de presă, președintele Mp- 
butu a afirmat că mercenarii au 
încercat să saboteze reforma mo
netară congoleză, agravînd dificul
tățile economice prin care trecea în 
acel moment țară. Ei au acționat 
în sensul majorării considerabilă a 
prețurilor, prpvocînd o penurie de 
mărfuri pe piață. Președintele Mo-

congoleză
btftti e arătat apoi că declanșarea 
acțiunii antiguvernamentale de la 
5 inii* a creat noi, greutăți Congou- 
lui. A avut loc o reducere a expor
turilor, creșterea cheltuielilor mi
litare, a cheltuielilor suplimentare 
pentru refaeerea stricăciunilor pro
vocate de mere enari. Ca urmare, 
și majorarea salariilor, ce urma să 
aibă loc în iulie, a fost amînată 
pînă în luna octombrie.

clei de centru vest a intervenit, 
potrivit agențiilor de presă, după 
ce trupele biafreze au lansat mier
curi dimineața un atac asupra 
provinciei de centru vest. Unită
țile militare ale guvernatorului 
provinciei orientale au traversat 
fluviul Niger, atacînd orașul Asa- 
ba, și înaintînd spre orașul Be
nin. Surse militare din capitala 
Nigeriei au confirmat miercuri că 
orașul Benin se află în mîir.ile 
militarilor rășcuiați.

Miercuri seara, postul de radio 
Benin (capitala provinciei de cen- 
tru-vest) a anunțat, că guvernul 
acestei provincii, condus de gene
ralul David Ejoor, a demisionat.

durat peste 10 ore, scrie corespon
dentul agenției Reuter.

★
ȘA1GON 9 (Agerpres). — Cei ze

ce candidați civili pentru postul de 
președinte al Vietnamului de sud 
au trimis o scrisoare de protest 
juntei militare saigoneze, ' împo
triva sabotării turneului lor’ electo
ral de către autoritățile militare..'

Duminică, cei zece au pornit cu 
un avion militar spre orașul Quang 
Tri, pentru a-și începe campania 
electorală. In Ioc să îi transporte 
în acest oraș, avionul a aterizat la 
baza militară americană de la Dong 
Ha, unde nu i-au întîmpinat deoît 
cîteva camioane prăfuite ale arma- i 
tei americane. Furioși, candidați! 
au plecat mai departe la Da Nang, 
dar nu au reușit să intre în con
tact cu nici unul dintre reprezen
tanții regimului saigonez pentru 
a-și putea ține reuniunea electora
lă și s-au reîntors, la Saigon. ,-,șifb- 
nați și obosiți".

După cum se vede, farsa electo
rală 
sud 
care 
bine 
de la 3 septembrie.

pusă la cale în Vietnamul de 
se desfășoară într-o manieră 
ilustrează cum nu se poate mai 
caracterul asa-ziselor alegeri

Puternic schimb _ 
de focuri în Cipru

NICOSIA 9 (Agerpres;. — In o- 
rasul cipriot Lagnaca din sudul 
insulei a avut loc marți seara un' 
puternic schimb de focuri între 
ciprioții turci și membrii gărzii 
naționale. Intervenția forțelor 
O.N.U. din Cipru a pus .cepăt a- 
cestui incident.

Impas politic în Coreeo de sud
SEUL 9 (Ageipres) — Ca urma

re a boicotării de către membrii o- 
poziției, Adunarea ■ Națională a 
Coreei de sud nu a reușit să țină 
nici o ședință de lpcru în 
perioadă de 30 de zile a 
parlamentare care s-a 
marți. ,

Cu toate eforturile depuse de 
partidul de guvernămînt al lui Pak 
Cijan Hi, în scopul convocării unei 
„reuniuni la nivel înalt" -pentru 
negocieri cu opoziția, apreciază a-

întreaga 
sesiunii 
încheiat

.13

1 »

genția Reuter, perspectivă Unei so
luționări a actualului irtipaa ’poli
tie* în care se află CorelaiâeVsud

n. QHmui rin tSei 
WBui neode-

este greu de întrevăzut.
Opoziția i— și îm

45 de deputați af F __
mocratic — susține că, dacă Pak 
Cijan Hi. nu recunoaște falsificarea 
votului la ultimele alegeri de către 
guvern și nu se arată dispus să 
organizeze noi alegeri, șa iții va 
pune capăt boicotului.

. ADEN 9 (Agerpres). — Frontul 
de Eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (FLOSY) și Frontul 
Național ■ de Eliberare din Arabia 
de sud au lansat un apel la grevă 
generală, pentru sfârșitul acestei 
săptămîni, în semn de protest îm
potriva intenției Misiunii O.N.U. 
pentru Aden de a avea convorbiri 
la Geneva cu reprezentanți ai gu
vernului asa-zisei Federații a Ara- 
biei de sud, cu sultani și șeicj din 
aceste teritorii.

La Aden au fost răspîndite ma-

ni feste purtînd semnătura 
tului Național de Eliberare, în ca
re- sint lansate apeluri la luptă 
împotriva dominației britanice, îm
potriva planurilor Angliei de a-șî 
menține dominația prin 
diul marionetelor lor din 
federal. In manifeste se 
asemenea, ca O.N.U. să
noescă guvernul federal, avertizînd 
că altfel F.N.L. va refuza să ia 
parte la negocieri cu membrii mi
siunii O.N.U. pentru Aden.

Fron-

inter me- 
guvernul 
cere, de 

nu recu-

Aniversarea
Republicii Singapore
si NGA PORE si (Agerpres). — 

Miercuri, c-u prilejul celei de-a 
doua aniversări a dobîndirii inde
pendenței și proclamării republicii 
la Singapore a avut loc o paradă 
militară și o demonstrație

Marți seara, primul ministru, Lee

(

Conferință africană la nivel înalt
Șefii statelor membre ale Consiliului antantei Togo, Niger, Volta 

Superioară, Dahomey și Coasta de Fildeș s-au întrunit la Abidjan, ca
pitala Coastei de Fildeș, în cadrul unei conferințe pentru a examina 
evoluția raporturilor dintre membrii Antantei și alte țări africane, rela
tează agenția Maghreb Arab Press.

Tratative pentru evacuarea trupelor 
și bazei militare americane din Libia

Inundații în Venezuela
In urma ploilor torențiale care 

s-au abătut în ultimele zile asu
pra Venezuelei, peste 2 000 de fa
milii de țărani au rămas fără a- 
dăposturi, casele lor ■ fiind inunda-

i

te de fluviile revărsate. Din date 
preliminare rezultă că inundațiile 
au provocat pagube în valoare de 
peste un milion dolari.

Negocierile diițfre 'Tiblă și S.U.A. 
privind lichidarea bazei militare 
americane Wheelus Field și evacua
rea trupelor americane din Libis

# LONDRA’. — In' urma majo
rării prețurilor la produse petroli
fere în Anglia se va proceda la o

vor începe ia 10 august, anunță a- 
genția M.E.N., citind surse din ca
pitala Libiei

Kuan Yew, a rostit un discurs.te
levizat în care a subliniat progre
sele obținute de Singapore în -cei 
doi ani de Ia proclamarea indepen
dentei. Anual, a spus el, producția 
industrială a crescut cu 6—9 la su
tă. Comerțul exterior a înregistrat, 
de asemenea, o creștere însemnată- j 
A crescut în special exportul de 
produse finite cu 18 la sută. înseni
nate progrese au fost realizate în 
domeniul educației, construcțiilor 
și în alte domenii. Referindu-se la 
problemele de viitor, premierul 
Lee Kuan Yew a menționat nece
sitatea retragerii forțelor britanice 
din Singapore, rezolvarea proble
mei șomajului. • • -

• ROMA. — La Roma s-a anun
țat că cel de-al 28-lea festival in
ternațional al filmului de la Ve
neția va avea loc între 26 august 
și 8 septembrie.
• RABAT. — După cum s-a a- 

nunțat oficial la Rabat, în luna iu
lie a.c. s-au înregistrat în Maroc 
149 de cutremure de pămînt, de in
tensități variabile.

Elicopter sovietic prăbușit lingă Marsilia
Agenția TASS trans

mite că în timpul stin
gerii unui incendiu de 
pădure în apropiere de 
Marsilia, într-o zonă 
muntoasă, s-a prăbușit 
elicopterul sovietic 
„MI-6‘‘. In urma ca
tastrofei au pierit 7

’ sporire cu 5 la sută a tarifelor la 
gaze naturale, anunță ziarul „Daily 
Telegraph". Noile prețuri la gaze, 
precizează ziarul, urmează să intre 
în vigoare în luna septembrie.

Rezultatele alegerilor 
din Mauritius

piloți și specialiști so
vietici și 2 francezi. A- 
genția precizează că, 
aflîndu-se la ■înălțime 
mică în zona incendiu
lui, înconjurat de o 
perdea deasă de fum, 
elicopterul s-a ciocnit 
de o stâncă.

aElicopterul „MI-6“ 
fost prezentat în luna 
mai 1967. la Expoziția 
internațională de ae
ronautică de la Paris, 
iar apoi a participat 
la stingerea unor in
cendii de pădure din 
sudul Franței.

• WASHINGTON. Potrivit date
lor publicate de Ministerul Mun
cii al S.U.A., în luna iulie in Sta
tele Unite au existat 3 250 000 de 
șomeri. In comparație cu iulie 
1966, numărul șomerilor a crescut 
cu 200 000.

PORT LOUIS n (Agerpres). —.In 
urma turneului de scrutin- desfă-' 
șurat luni în Insula Mauritius 
Partidul laburist, partizan al pro
clamării independenței insulei, £ 
obținut 39 din totalul de 62 de lo
curi pentru Adunarea Legislativă. 
Celelalte 23 de locuri aii revenit 
Partidului social-democrat, care se 
pronunță pentru o asociație cu Ma
rea Britanie.
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