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DIN DECADĂ ÎN DECADA

I

în impas?
Barometrul • întrecerii 

pe Vale nu oferă moti
ve pentru mulțumiri. 
Dimpotrivă ! S-a pornit 
și în luna august cu... 

. atîngul. La sfîrșitul de
cadei întîi, dispecerul 
combinatului ne comu
nica un bilanț cu 
nefavorabil: minus 
tone cărbune.

De ce așa ? Nu e
de găsit răspunsul : din 
șapte exploatări abia 
una singură și-a reali
zat sarcinile decadale — 
mina Petrila. Minerii 
petriieni au înscris în 
primele zece zile ale 
lunii un plus de 1000 

■gone de cărbune pe gra- 
Bravo

fruntașii bazinului — 
minerii Lupeniului.

Decada a doua va a- 
duce revirimentul ? Aș
teptăm răspunsul prin 
fapte.

Cu calitatea...

totul
5 259

greu

- ticul ’ întrecerii.
Iar ! Dar de ce sînt în 
impas celelalte colecti
ve ? Iată clasamentul 
rămînerilor în urmă: 
„Recordul" îl deține mi
na Vulcan, care are un 
minus de 3 029 tone, 
apoi Lonea și Aninoasa 
cu cite 1 022, respectiv. 
1025 tone minus, Dîlja 
cu 526 tone și în fine, 
Uricani și Lupeni cu 
3B2, respectiv. 298 tone. 
Au pierdut adică ca- 

«Șjfetița de această dată

tot pe loc
La indicatorul, de ca

litate al cărbunelui brut 
rezultatele de laborator 
indică aceeași situație 

. ca în luna trecută — 
depășirea conținutului 
de cenușă cu un punct.

Exploatările oscilează 
in jurul „liniei" conți
nutului admis, însă 
mai multe fără să 
boare sub limită, 
rezultate bune doar 
na Paroșeni, mină care 
a redus conținutul ad
mis de 
puncte. 
Lupeni 
depășiri 
puncte. Oare cele cîteva 
zecimi „peste" limită 
n-ar putea ■ să dispară ? 
Mai îngrijorătoare e în
să situația la Vulcan; 
aici, s-a depășit conținu
tul admis de' cenușă eu; 
4,4 puncte, iar la Dîlja 
cu 3,1 puncte.

cenușă cu 0,1 
Lonea, Petrila, 

și Aninoasa au 
de câte 0,1—0,7

La lucrările miniere
doar două mine au „plus

sectoarele de 
doar două 

și-au realizat sarcinile 
decadale : Petrila (+3,1 
m 1) și Livezeni (+ 2,7 
m 1). In rest, celelalte 
sectoare se prezintă 

' următoarea situație 
ordinea rămînerilor 
urmă i E. M. Dîlja 
un minus de 3,2 m

Dintre
investiții

CLASAMENTUL HĂRNICIEI

PE EXPLQATĂR1 I
E. M. Petrila

PE SECTOARE

Sectorul IX Lupeni 
Sectorul I Uricani 
Sectorul II Vulcan 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul

VIII Lupeni
II Lupeni 
V Petrila 

I Petrila
III Petrila

103,7%

Vineri dimineața a părăsit Ca- 
. pitala ministrul afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Amintore 
Fanfani, care, ia invitația guver
nului Republicii Socialiste 'Româ
nia, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră. . . f

Oaspetele italian a fost însoțit 
de Roberto Gaj’a, director general 
al afacerilor politice, Luigi Văl- 
dețtaro - della Roqchetta. director 
general adjunct al relațiilor cultu
rale, Alberto Rossi, din, direcția 
igenarală a «. .cerilor guunoipice, 
Salvatore Saraceno, aajunctul șe- 
fiii ui. serviciului de preță, șl; Vieri 
Traxler, consilier.

La plecare, ministrul afacerilor 
externe al Italiei a fost salutat de 
Cornellu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru,

tru, realizarea unui bilanț al ac
țiunilor desfășurate și a unui bi
lanț' de perspectivă cu privire la 
acțiunile ce trebuie întreprinse. 
In acește patru zile petrecute îm
preună cu conducătorii români am 
putut constata că bilanțul pe anii
1966— 1967 al relațiilor italo-româ- 
ne se încheie în mod, favorabil. Se 
manifestă o înțelegere sporită a - 
pozițiilor fiecărei părți, o intensi
ficare a relațiilor culturale, pre
cum și lărgirea cooperării tehnice 
și a • schimburilor economice. Pre
vederile de perspectivă pentru anii
1967— 1968 ne-au permis să ve
dem în mod obiectiv dezvoltarea 
viitoare în toate direcțiile amin
tite. ■ In vederea garantării realiză
rii unor asemenea prevederi, chiar 
în aceste zile am obținut unele

adjunct al ministrului afȘcerilpr rezultate prin semnarea acorduri- 
externe. Cornel Burtică, ambasa
dorul României la Roma, Mircea 
Bălănescu, ambasador, director in 
M.A.E., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de’ față, Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei le 
cu soția.

cu

externe' al Republiieli

«
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Lupeni cu 34,4 m 1, A- 
ninoasa — 24 m 1, Pa- 
roșeini — 23,3 m 1, Le
nea — 17,3 m 1, Uricani 
— 13 m 1, iar Vulcan 
cu — 10,4 m 1. Astfel, 
pe bazin minusul pe a- 
ceastă decadă este de
170 m 1.

Din nou, SLAB, tova
răși de la investiții!

Printre brigăzile 
de mineri, de la 
Uricani care îșl 
realizează cu suc
ces sarcinile de 
plan se 
și cea 1 
de tov.
Gheorghe 
sectorul I. In lu
na trecută minerii 
acestei brigăzi au 
extras peste plan 
mai bine de' 200 
tone de cărbune

numără 
condusă 
Mischie 

din

București, 
ambasadei.și membri ai

★
de plecare, 

ministrul afacerilor ex-
Italiei, a făcut următoa-

Amin toreînainte 
Fanfani, 
terne al 
rea declarație reprezentanților■ A-
genției Române de presă — „A- 
gc. preș" și ai • ,R*diotelevl?iunli 
române :

„Fiecare schimb de vizite intre 
personalități; de conducere din țări 
prietene constituie un prilej pen-

lor anunțate și prin înțelegerea 
bilaterală la care s-a ajuns.

Vizita în Italia a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, pe care noi o aștep
tăm cu plăcere, ne va permite să 
constatăm înfăptuirea acestor pre
vederi, să le- actualizăm și — spe
răm — să le îmbunătățim. Dacă 
aceasta se va realiza, vom putea 
afirma că a crescut contribuția 
Italiei și a României la progresul 
ambelor țări și popoare în toate 
domeniile, la îmbunătățirea situa
ției pe continentul european, în 
zonele geografice vecine și în în
treaga lume. Aceasta este dorința 
pe care noi toți ne-am exprimat-o 
reciproc în aceste zile".

GOMUNICAT 
ta țlift' în Republica Socialistă 

Romăltfa a min tirului afacerilor externe 
fiantani 
■K-. '

ttlliti,
" •,_ A’ ’ • . • < ' e * ' i ' - .

La‘invitația guvernului* Republi- mânia, Chivu Stdtea, și/î'n aCeeaii
cii! Socialiste România, ministrul zf, la Predeal, de președintele Con- 
afacerilor externa' al Republicii sflîuluî'Miniștri, Ion 

to Fanfară, a făcut JdauEdr,
fealâ 5n-.®oniânia -întaa. Eg W august, domnul

«4 «mi a iaăt primit 
de “cretar î. general al 
Jd Central al Partidului 
Romtn, Nicolae Ceaușescu.

In cursul acestor întrevederi s-a 
' prodedat la un schimb de vederi 

aprofundat asupra căilor întăririi 
prieteniei și colaborării între cele 
două țări, precum și asupra situa
ției internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe al 
. Italiei, Amintore Fanfani, și minis
trul afacerilor externe al’Republicii 
Socialiste România. Cornelii! Mă- 

. nescu, au efectuat, în timpul vizi
tei, într-o atmosferă de sinceră cor
dialitate, un schimb de păreri asu
pra situației relațiilor româno.-ita- 
liene si cu privire la cele mai im
portante probleme internaționale. 
Ei au continuat aștfel convorbirile 
fructuoase care s-au desfășurat a- 
nul trecut, Ia Roma în luna septem
brie.

. La convorbiri au participat:
Din partea română : Vasile Șan- 

dru,. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Cornel Burtică, am
basadorul Republicii .Socialiste Ro
mânia la Roma, Mircea Bălănescu. 
ambasador, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Vasile Ileasă, 
director a. i. în Ministerul..Afaceri
lor Externe, și. Octavian Bărbules- 
cu; director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Continuare în pag: a3-a)
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Gheorghe

-11. august 1985.
taciraul șederii sale în România, 

ministrul Fanfani a foat. primit li 
9 august de președintele Consiliului 
de JMt al Republicii Socialiste Ro-

. ■

Amintore 
la Eforie 
Comitetu- 
Comunist

„PREMIERĂ"
LA VALEA DEPEȘTI

orei 
bara-

Ieri, în jurul 
13, pe șantierul 
jului de la Valea de 
Pești a avut loc un e- 
veniment de o deose
bită importanță: stră
pungerea galeriei de 
fugă. Lungimea ei este

330 m, cu un pra
de 3,S0—4 m p și 
intersecta un puț 
o adîncime de. 50 

care va .asigura ac
cesul la camera vane
lor de reglare a debi- - Printre lucrările pre-' cuvint ' „prefaieră“, 
telor de apă. Galeria : zente, de mare impor- ;
a fost, terminată cU.20 tanță ce se execută de ! juccesețe viitoare !

lor au sfredelit cu cu
tezanță tăria rocii din 
inima muntelui. După 
străpungerea galeriei 
de fugă în marele am
fiteatru natural din 
Valea de Pești, perfo-' 
rotoarele vor lucra in 
continuare la săparea 
puțului cu vane, la un 
plan înclinat și un sui
tor de egalizare 'a pre
siunii apei evacuate 
prin galerie.

lucrare este atacată 
deja pe un traseu de 
17 km. nceăstă con
ductă va avea un dia
metru de 800 mm și 
va trdnSporta cca. 550 
l apă pe secundă.

Străpungerea galeriei 
de fugă a fost un a- 
a^fătat eveniment peîf- 
trii ăii care au învins 
stihiile ndtu 'ii ~ și oa- 

! tă«nti de pe'șa'ntier du 
diezii W-o pe ârejit 

prădditră care asigură 
la 

cojnstruofid . barajului 
■ pțrțiru ■ marele- lac de 

rCa cursului Jiului 'de acumulăre care va a- 
vest (Românesc), ■ con- sigura cu 'ațfă potabilă 
strueția ^nei conducte localitâfțle'r țțîn ;pgrteg 
de aducțțune.- a părși, vestică ă Jiului.

ora .
Fotografia înfățișează un aspect din secția depănat a FF.A. Viscoza 

tiin Lupeni. In această secție firul de mătase trece printr-o operație teh
nologică de bază pe care harnicele filatoare o îndeplinesc cu pricepere 
și conștiinciozitate.

• îl 1 I N ii
t- ' 1 v’1

♦ Stadionul Aninoasa,
17 : meciul de fotbal dintre Mi
neral Aninoasa Autul Brad

orele 
cul-

de zile mai . devreme - -către colectivul > șan- 
față de data stabilită, -tierului Valea de Pești,1 
Merită toate felicitări- - -se numără regulariza
te cei doi șefi de. bri- ■ 
gadă, Bîrsan loan. .și.
Mărceanu Pompei, ca
re împreună cu ortacii'

A Z 1
♦ Muzeul mineritului — sii 

gurul muzeu la ora actuală dii 
țară cu profil minier — deschis 
între orele 10—20.

♦ Expoziția ăe fotografii ar
tistice a fotoamâtorilor petro-, 
șăneni, deschisă între 
8—22 în holul .Casei de 
tură din Petroșani.'

atletism, urmate 
distractive;

13: meci amical 
între echipele de 

for- 
membrii- fotma-

contînd pentru Cup Botia- 
niei".'

' > La LupȘni, pe stadion, ora 
11: medul amical de fotbal 
dintre echipele Miupnil lupeni 
și Victoria Călău. ‘
♦ Consiliul asociației spor- 

'■ five Parîngul Lonea, - în cola
borare cu' comitetul U.T;C. >șj 

’ comitetul sindicatului organi
zează pe stadlonill din locali
tate o duminică cudtural-spdr- 

■ tivâ în> cinstea minerilor' frun- 
> lași .cu următorul integram de 

desfăștttare::
io - -r ' ? ' — o»a< 11 : gatKiWs de

- MCielete și tMMrtW;

— pre 12 : întrecerile co
piilor la 
de jocuri

• -T- ora 
de fotbal
veterani , și o echipă 
mată din 
țiilor artistice ale clubului 
din Lonea.

In. tot ■ cursul după-amiezii,
.piuă la ora 20, formațiile ar- 

, . tiștilor amatori de la clubul 
Lonea vor susține un bogat 

. program artistic - alcătuit din 
muzică ușoară, muzică. popu
lară și dansuri.

♦ Uricani, ora 20: comitetul 
U.t.C. organizează, în sala clu- 
bttltti, o sedră de dans pentru 
Uneret.



RGȘB

bete, în Senegal, un 
nou film — „Steaua Su
dului", inspirat după ro
manul au același titlu 
al toi Jules Verne. Ac
țiunea, care se situează 
la începutul secolului, 
va înfățișa furtul celui 
mai mare diamant din 
lume.ac-

a sărbătorit 
cea de-a 60-a 
a sa.
★

Regizorul britanic Sid
ney Mayers va turna la 
începutul lunii noiem-

Re
ia

Panoramic internațional

V A R I E T A T I

Regizorul Chirs Mar
ker intenționează să 
prezinte în S.U.A. fil
mul „Departe de Viet
nam”, o sinteză a ele
mentelor furnizate de 
diverși regizori. Aceste 
documente despre răz
boiul din Vietnam, tur
nate uneori pe peliculă 
de 16 mm, alteori

35 mm vor prezenta rea
litatea din Vietnam îm
pletită pe baza imagi
nației regizorilor cu u- 
nele elemente de 
țiune.

Regizorul Claude 
loueh a contribuit
realizarea acestui fiitn 
cu imaginile care

Ie-a cules din Vietna
mul de sud și de nord.

★
Regizorul spaniol Ma

rin» Qaaree a terminat 
recent, la Marbella, fil
mul satiric de moravuri 
„Operația cfnciumaru- 
1*m“. Protagonista fil
mului este Gracita Mo- 
naies.

Iter canicula-i

Dimineață de au
gust. Sulițele 
soarelui, ce cad 
pieziș în spatele 
dealului, încă nu 
au „topit" bobi
tele de rouă de 
pe iarbă. Și a- 
tunci, parcă taie 
mai bine coasa..

★
Pe ecranele cinemato

grafelor din R. D. Ger
mană a fost prezentată 
cu succes noua come
die a regizorului Gfîn- 
ther Reiseh — „Lordul 
din Alexanderplatz" — 
despre aventurile . unui 
logodnic de profesie. In 
rolul principal apare ac
torul Erwin Heschon- 
nek, care 
de curînd 
aniversare

★
Printre planurile regi

zorului cehoslovac Ja- 
romil Jires, autorul fil
mului „Strigătul", figu
rează două proiecte: 
„Valeria și săptămîna 
minunilor", după scena
riul lui Ester Krumba- 
chova, și ecranizarea ro
manului „Gluma" al cu
noscutului prozator Mi
lan Kundera.

★
John Lennon, unul din 

cei patru Beatles, a □- 
nunțat recent că vor 
turna, în cursul acestui 
an, un nou film (cel 
de-al treilea). De data 
aceasta, ei vor lucra 
fără regizor și fără sce
narist, realirindu-și sin
guri filmul.

Amatori de aventuri
încă înainte ca Francis Chiches

ter în vîrstă de 66 ani, să-și încheie 
călătoria solitară în jurul lumii, în 
cele mai diferite colțuri ale plane
tei au apărut numeroși admiratori 
ai temerarului navigator care au 
început să-și făurească planuri în
drăznețe, uneori chiar fantastice.

Edmund Hillary, care a escala
dat vîrful Chomolungma, a elabo
rat un plan prin care intenționea
ză să escaladeze versantele cele 
mai primejdioase, acoperite în 
permanență cu gheață, ale masivu
lui Herschel, situat pe întinderea 
nesfîrșită a Antarcticii. Suedezul 
Hans Keller, în vîrstă de 33 de ani, 
care a stabilit recordul mondial la 
scufundare în mare — 1 000 de pi
cioare (cca. 305 m) — intenționează 
să-și reia experiențele sale îndrăz
nețe în cursul acestei veri. Iar Ja
mes Beed, din Claveland (34 de 
ani), va încerca în curînd, pentru 
prima oară, să efectueze, solitar, 
înconjurul globului, fără escală, pe 
un planor experimental la care a 
atașat un motor de 210 CP.

Planurile altor amatori de aven
turi sînt pur și simplu fantastice. 
Stomatologul vienez Erich Felber- 
meier, în vîrstă de 33 ani, unul din 
cei mai buni parașutiști din lume, 
intenționează să sară din avion de 
la o înălțime de 18 000 picioare 
(cca. 5 500 m).„ fără parașută! In 
locul parașutei el plănuîește să fo
losească niște schiuri construite 
special, cu ajutorul cărora speră 
să „alunece" pe curențîi de aer și 
să coboare lin pe versantele acope
rite de zăpadă ale masivului Zer
matt. Ivel Nivel în vîrstă de 28 de 
ani, din California, socotit „șoferul 
infernului", dorește să încerce să 
„zboare" peste trecătoarea Grand- 
Canyon cu o motocicletă înzestra
tă cu două aripi pliante, nu prea

mari, și cu două acceleratoare reac
tive. Și englezul Anthony Smith, 
cunoscut navigator aerian care s-a 
ridicat nu o singură dată la mari 
înălțimi, are o idee nouă. El va în
treprinde o călătorie pe un balon 
cu uri volum de 85 000 de picioare 
cubice, umplut eu gaze fierbinți. 
Balonul va fi pus în mișcare cu 
ajutorul unui motor de automobil 
(„Volkswagen") instalat pe nacelă.

Amatorilor de aventuri și admi
ratorilor lor le este binecunoscut 
numele new-yorkezului Wiliam 
Willies. In anii 1883—1964, el a în
treprins o călătorie neverosimilă 
pe Oceanul Pacific, parcurgînd sin
gur, pe o plută, în 204 zile, distan
ța dintre Australia și Peru. Atunci, 
el avea 71 de ani. Acum Willies are 
74 de ani. Cu toate acestea, el s-a 
hotărit să traverseze Oceanul A- 
tlantic. Temerarul navigator inten
ționează să facă această călătorie 
splitară pe o șalupă.

In vîrstă de 81 de ani, Georges 
Frish, din Hof (Germania), nu are 
decît o singură dorință : să escala
deze Hatter Hom (de 4 505 m). In 
vederea acestei escalade, el se an
trenează de luni de zile, parcur- 
gînd în fiecare .zi 15 km pe Jos, 
făcînd sărituri de ha trambulină 
de la înălțimea de 10 m. In mo
mentul cînd va împlini 82 de ani, 
Frish intenționează șă parcurgă 
distanța Munehen—Berlin pe jos.

Aroma numelui
' Locuitorii Insulelor Hawai au a- 
desea nume foarte romantice și 
chiar pompoase. Uneori, ele sînt 
compuse din 
proprietarul 
iulu se pare 
cârdurile. El 
nume, care, în traducere, înseam
nă : ,,O mulțime de flori minunate 
care înfloresc foi munții și pe cîm- 
piile ■ insulelor Hawai șl parfumea
ză aerul cu «roma tor".

cîteva cuvinte. Bar 
hotelului din Hono- 
că a bătut toate re
ft dat fiicei sale uri

l

9 Intr-o serie de țari 
din Europa de nord au 
fost create cluburi ale 
„giganților". Pentru a 
putea intra Intr-un ase
menea club, trebuie să 
al o înălțime de cel pu
țin 1,80 m. Primul club 
iii „giganților" a fost 
deschis la Copenhaga, 
cu cîțiva ani in urmă, 
și se bucură de un mare 
succes,

• Cel mai vechi semn 
de circulație din cele 

' cunoscute plnă în pre
zent a fost descoperit 
recent la marginea unei 
străzi în apropiere de 
Livorno (Italia). Strada, 

exista încă din tim- 
tmperiului roman, 

in acest loc o coti- 
bruscă, care împie- 
fără îndoială, cir

culația. In timpul unor 
săpături a fost descope
rită -o piatră pe care era 
înscris in limba latină: 
„Acest Ioc este primej
dios !"

.1 * Cea mai lungă scri
soare de dragoste din 
istoria umanității a fost 
scrisă in Franța, ]a Pa-

ris, în anul 1875. Picto
rul Marcel de Leclure a 
adresat această „scrisoa
re" alesei inimii sale, 
Madelaine de Villatore. 
Ea conținea numai o 
Singură frază: „Te iu
besc". Dar această frază 
era scrisă de 1 870 000 
de ori.
• In acvariul Institu

tului de cercetări științi
fice „Karl Marx", din a- 
propiere de Hamburg, e- 
xistă crapi crescuți cu 
ajutorul... biberoanelor! 
Directorul institutului.

of. Reinholdt a reușit 
ia această metodă să •

-accelereze considerabil 
dezvoltarea peștilor.

• In Welles (Anglia), 
specialiștii în problemele 
alimentare lucrează la 
obținerea unei noi com
poziții a ptinii, care să 
conțină un surplus de 
tier. Acest lucru a fost 
condiționat de faptul eă, 
din 
în 
me 
din
nemie.

cauza lipsei de fier 
alimentație, o cinci- 
din numărul femeilor 
Anglia suferă de a-

z

: I Renunțînd la „prezentare" 
Și cuprins de-adîncă ură, 
Am jurat ,4» răzbunare" 
Noțiunii de... căldură. 
Fiindcă m-a ,.luat“, ingrata, 
Pe nepusă masă, iată : 
Stînd la umbră, „o dau gata" 
Intr-o cronică rimată.
Ce motive am de-mi vine 
Șă o „strig", ca pe-o năpastă ? 
Credeți-mă, nu-s puține, 
Aseultați și dumneavoastră : 
Canicula-mi ia curentul 
Dezghețîndu-mi frigiderul 
Și-n borcanul cu iaurtul, 
Seara, mai găsesc doar... zerul. 
Untul, brînza cea mai fină 
Și salamuri prea gustoase, 
Vrînd să Îmi prepar la cină, 
Uneori simt că... miroase. 
(Nu-i de vină I.B.E.H.-ul, 
Vreo confuzie-i oprită. 
Ea canicula-i făptașul; 
Caută să-i compromită). 
Mai deunăzi, la spectacol 
In Lupeni (pe cîte-mi pare), 
Am ieșit, nu e miracol, 
Parcă scos din... scăldătoare. 
Că-i defect ventilatorul 
Intr-o sală-atît de plină, 
(Nu ! Nu administratorul...) 
Boar canicula-i de vină!
Altă zi (spre ora zece,..) 
De-nghețdtă, poftă-mi 
Tocma-n Uricani, cind 
Soarele peste coline. 
Intru în cofetărie — 
Să solicit înghețata — 
Și... surpriza nu-ntîrzie : 
— N-avem, îmi răspunde fata. 
Cer, atunci, răcoritoare ; 
Un sirop, sau citronadă...
— Mașini distribuitoare 
Pe la doi'șpe-aștept să cadă! 
Resemnat, îmi retrag leul...
In daraua cu pricina 
(Unii zic : T.A.P.L.-ul) 
Eu vă spun, căldura-i vina. 
Și-uite — așa, de la o vreme, 
Doar de-ncurcături se ține; 
Că, s-arunc eu anateme 
Și s-o desființez îmi vine ! 
Chiar și cronica-mi rimată 
Dacă nu-i de poante plină, 
Așa cum e așteptată, 
Apoi... tot „ea" e de vină.

vine 
trece

RATRÎNUL

Pentru niște fleacuri și
Zilele trecute mă aflam la 

Uricani. in pUnă , stradă m-a 
oprit un tînăr. M-a luat la 
sigur:

— Dumneata ești șef mare 
la regiune.

— Nu sînt, omule.
r- Atunci la Petroșani 7
— Nici.
— Am o reclamație și tre

buie să mă ascultați...
Fără să-i dau un răspuns 

a început să înșire verzi și us
cate, să-mi ceară părerea.

— Ascută-mă. Sînt lăcătuș. 
Mă numesc Hoț Zoltan. Lucrez 
la mină, la Uricani. Să fiu 
sincer am lucrat. Inchipuiți- 
vi, domnule, am fost mutat; 
am stot și fără serviciu, a- 
cum .îndeplinesc o muncă ne
calificată la depozitul 
lemne, iar salariul... Am 
vastă și doi copii. Am o 
pundere față de familie, 
de societate. Și uite așa
fac ștabii ăștia zile acre. Eu 
care sînt utecist, care am fă
cut...

•— Dar cum ai intrat in con- 
cu „ștabii"?

•— Nu eu am intrat,- ei. Și-ți 
închipui, domnule, pentru ni
micuri, pur și simplu pentru 
nimicuri. Asta o numesc ură 
personate-

—• Dar nimicurile oștea,
șnht cava mai mari ?

•— Aș, ia colo cîteva absen-

țe nemotivate. Știți cum e ti
neretul. ba salariu mă mai 
intilnesc ți eu eu cite un prie
ten, un cunoscut. Ce naiba, 
doar slntem oameni I Mi-au 
mai spus că prea îmi „critic" 
tare soția, că folosesc in fa
milia și eu alte ocazii metode

FOILETON

luat 
gu
mai 
și-n

nimicuri...

de 
ne- 

răs- 
fafă 
îmi

de educație învechite. Flea
curi, domnule. Nu trebuie 
în seamă tot ce scornește 
ra lumii- E adevărat, am 
împărțit eu în dreapta
stingă cite o palmă, două, Ei 
și, ce-i așa mare nenorocire 
în asta ? 1

Aștepta de la mine un răs
puns. Mă privea cu niște ochi 
ca jăratecul.

— Uite, i-am zis, am eu un 
prieten la Petroșani și am 
să-l rog să se intereseze de 
soarta dumitale.

Răspunsul l-am aflat prin 
intermediul ortacilor de mun
ci. Iată-l:

— Se vorbește despre dum
neata, stimabile Zoltan, că la 
catastiful sectorului stau scri
se 28 de absențe nemotivaie 
pe care ai binevoit a le co
mite anul acesta. Intr-un alt 
catastif de la comitetul U.T.O. 
sînt consemnate multe alte

bravuri pe care le-ai făcut fi 
pentru care aj fost nițel scu
turat, In repetate rînduri ți-ai 
demonstrat veleitățile ca boxer 
amator atu în timpul servi
ciului cțt și in afara lui față 
de oameni cu munci de răs
pundere la mină care 
reau să fii corect în 
respectuos față de ei, 
Ipeul tău,

Pupă toate acestea 
expediat pe poarta minei și 
ți s-a spus să nu te mai în
torci, Ai stat pe drumuri, țu- 
nind și fulgerind în dreapta 
și in stingă, infurînd pe ci- 
ne-ți teșea in cale și plimb î:t- 
du-te, fără să te gîndești la 
cei doi copilași și soție care 
așteptau de la tine un spri
jin, După multe insistențe ale 
soției, organele locale au an
gajat-o în muncă pentru a 
putea asigura ea o bucată de 
pline copiilor. Tu insă nu te 
frămîntai. Ai muncit o vreme 
pe șantierul Valea de Pești 
insă nu ți-a priit aerul de 
munte. Și după toate acestea 
tot dumneata faci pe supăra
tul, pozezi in mielușel căzut 
victimă, ceri socoteală ?

Mai gindește-te. Știi vorba 
aia 1 Cînd se supără ciobanul 
pe sat, nu-i prea merge bine. 
Așa cum nu ți-a mers nici 
ție...

îți ce- 
muncă, 
om la

ai fost

F. N.



STEAGUL ROȘU
— ■"

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
Anul acesta, poporul român ani

versează împlinirea a 50 de ani 
de la eroicele bătălii din iulie-au- 
gust 1917 de la Mărăști, Mărășești 
și Oituz, care au înscris în isto
ria noastră națională pagini de 
glorie nepieritoare.

In apriga încleștare ou trupele 
invadatoare ale coaliției Puterilor 
Centrale, care voiau să cotropeas
că și ultima fîșie din pămîntul 
nostru strămoșesc, armata româ
nă a format un zid de netrecut, 
de care s-au zdrobit atacurile duș
manului. Purtînd în inimi tradi
țiile luminoase ale plăieșilor lui 
Ștefan cel Mare, ale oștenilor lui 
Mihai Viteazul, ale dorobanților, 
vînătorilor și roșiorilor de la 1877, 
ostașii români au săvîrșit fapte 
legendare de eroism și vitejie. In 
lupta lor neînfricată, unitățile de 
pe front au fost larg susținute de 
masele populare, care au dovedit 
un înalt spirit de sacrificiu și 
abnegație.

Glorioasele bătălii purtate de 
ostașii români în vara anului 1917 

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe al Italiei, Amintore Fântâni

vor rămîne în veci un simbol al 
eroismului poporului nostru în 
lupta pentru independența și li
bertatea țării. Pilda eroilor de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, care 
nu și-au precupețit nici sîngcle, 
nici viața pentru păstrarea ființei 
noastre naționale, constituie pen
tru generațiile de aai un minunat 
exemplu de slujire cu devotament 
a patriei, un puternie imbold în 
munca consacrată ridicării Româ
niei socialiste pe noi culmi ale

O R 
In Ziua de 12 UU0USt 1967, la Mărășești se vor trage, în semn de șa

lul, 21 salve de artilerie,
★

Glorie eternă eroilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz care au 
luptat CU cinste și demnitate pentru apărarea țării!

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — liberă și indepen
dentă — Republica Socialistă România!

Ministrul Forțelpr Armate 
ale 

Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONIȚĂ

progresului și civilizației. înaltele 
calități dovedite de ostașii români 
în urmă ou o jumătate de veac 
își găsesc azi afirmarea în acti
vitatea nepbpsiță, plină de răspun
dere a militarilor forțelor noastre 
armate, pusă în slujba apărării cu
ceririlor revoluționare ale poporu
lui, independenței și suveranității 
Republicii Socialiste România.

Cu prilejul ; aniversării a 50 de 
ani de la marea epopee a Mărftș- 
tilor, Mărgșeștilpr și Oițuzului,

DON:

13 august
PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață,- 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier ; 7,18 Pe aripile cîntecelor ; 
8,00 TEATRU RADIOFONIC PEN
TRU COPII : ,Pe scena taberei'4;
9.15 TRANSMITEM PENTRU SA-
țe ; 9,55 Varietăți muzicale ; 10,30 
Circuit muzical folcloric ; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI ; 11,03 Ilustrate 
muzicale.; 12,00 DE TOATE PEN
TRU TOȚI ; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic ; 13,10 ESTRA
DA DUMINICALA; 14,15 Progra
mul orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii ; 14,40 Muzică 
ușoară ; 15,30 Intîlnire eu melodia 
populară și interpretul preferat; 
16,00 Muzică ușoară ; 16,15 Drag
mi-e cîntecul și jocul ; 16,30 Mo
zaic muzical ; 17,10 Muzică ușoară ;
18.15 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară ; 19,00 Me
lodii populare ; . 19,30 Programul
orchestrei de estradă a Radiotelevi- 
ziunii ; 20,00 RADIOJURNAL; 20.10 
Cîntec, joc și voie bună ; 20,30
Tegțru scurt. Premiera; „Triumful 
talentului'4. Dramatizare după schi
ța Iui I. L. Caragiale ; 2Q,56 Muzi
că de dans ; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Formația Sergiu Malagamba,- 22,30 
MOMENT POETIC ; 22,40 Cîntece 
lirice ; 23,00 Muzică de dans; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții; 2,00 Buletin meteo-rțjtier; 2,Q2 
Melodiile nopții (continuare); 2,55— 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

Din viafa 
organizațiilor 
U. T. C.

Schimb de experiență
Recent a avut loc un schimb de 

experiență între comitetele U.T.C. 
de Ia E,M. Petrila, E-M- Lopea și 
preparația Petrila. Au participat 42 
de uteciști precum și tehnicieni și 
ingineri din unitățile respective. 
Schimbul de experiență a fost rod
nic : în cadrul discuțiilor cg gu avut 
loc s-a propus cg prj de cîțe gri se 
simte nevoia șă se orgapizege muncă 
patrjoțjcă pentru curățirea yaggne- 
telor de mină- o propunere intere
santa a făcut-o inginerul Chisfauru 
Victor de la prepargțțe, prin care 
unui colectiv de ingineri Și tehni
cieni îi revine sgrpiya șa studieze 
felul în cgre se poate epura ăpu 
de la jompul culbuțprului de căr
bune cu contribuția utecișțjlor.

Schimbul de experiență a foșt in
teresant, atractiv și util-

C. VADERfV

IOT O
La tragerea din 11 august 1967 

au fast extrase din urnă următas- 
rele numere :

70 63 57 59 26 29 35 80 7 24 66 $7. 
Fond de premii: 926 5â6 toi.

(Urmare din pag. 1)

Din partea italiană : Njccolo 
Moscato, ambasadorul Republicii 
Italia Ia București, Roberto Gaja, 
director general al afacerilor poli
tice în Ministerul Afacerilor Exter
ne, Luigi Valdettaro della Rocchet- 
ta, director general adjunct al re
lațiilor culturale, Alberto Rossi, 
șef de birou în Direcția Generală 
a afacerilor economice, Salvatore 
Saraceno, director adjunct al Ser
viciului de presă în Ministerul A- 
facerilor Externe, și Vieri Traxler, 
sal' adjunct al cabinetului ministru
lui afacerilor externe.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre Ro
mânia și Italia se dezvoltă conti
nuu și favorabil, în spiritul priete
niei tradiționale care leagă cele 
două popoare, în interesul lor co
mun și al cauzei păcii internațio
nale.

Ei au subliniat că intensificarea 
din ultimii ani a contactelor între 
reprezentanții vieții politice, eco
nomice, culturale, științifice ai ce
lor două țări contribuie la strîn- 
gerea legăturile dintre popoarele 
român și italian, Ia o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dezvolta
rea colaborării bilaterale.

Schimburile economice româno- 
italiene cunosc o evoluție ascen
dentă, dezvoltarea potențialului e- 
conomic al celor două țări creînd 
posibilități sporite de colaborare în 
acest domeniu. Creșterea progresi
vă a schimburilor între cele două 
țări va fi în mod deosebit favori
zată de lărgirea cooperării econo
mice și tehnico-științjfice în vede
rea căreia organele competențe vor 
elabora, de comun acord, măsuri 
eficace.

Creșterea însemnată a schimbu
rilor dintre România și Italia, în 

' domeniul culturii, artei, științei și 
tehnicii încurajează, de asemenea, 
cele două părți în dorința lor de a 
asigura continuarea acestei evoluții.

In acest spirit, cei doi miniștri 
au semnat, la 8 august 1967, o con
venție consulară, un acord de co
laborare culturală, un acord pri
vind coproducția cinematografică 
și au făcut un schimb de scrisori 
cu privire la deschiderea de birouri 
turistice în capitalele celor două 
țări.

Ei au hotărît. de asemenea, ca 
într-un viitor apropiat să fie iniția
te negocieri în vederea încheierii 
unui tratat comercial și dă naviga
ție și a unui acord de colaborare 
în domeniul turistic.

Efectuînd un schimb de vederi 
asupra situației internaționale, cei 
doi miniștri si-au exprimat îngri
jorarea față de încordarea existentă 
și au convenit că este necesar să se 
desfășoare eforturi susținute pen
tru menținerea și întărirea păcii și 
pentru realizarea destinderii în lu
me. Ei au reafirmat rolul și impor

tanța contribuției pe eare Organi
zația Națiunilor Unite o poate adu
ce în acest scop și s-au pronunțat 
pentru creșterea eficacității aces
tei organizații, în vederea realiză
rii universalității ei și pentru apli
carea consecventă a principiilor 
Cartei.

Ei au subliniat în acest cadru 
importanța intensificării colaboră
rii între toate țările, pe baza prin
cipiilor independentei Și suverani
tății naționale, a egalității m drep
turi și a neamestecului în afacerile 
interne ale altor state.

In acest spirit, cele două părți, 
conștiente și îngrijorate de primej
diile care amenință pacea lumii, 
ca urmare a războiului din Viet
nam, au repetat convingerea lor 
că acest conflict trebuie să fie re
glementat pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954.

Situația existentă în Orientul A- 
propiat a făcut, de asemenea, obiec
tul unei examinări care a permis 
celor două părți să sublinieze ne
cesitatea unei soluții'pașnice, echi
tabile și durabile a diferendelor 
care separă țările acestei regiuni, 
cu respectarea intereselor lor legi
time.

Miniștrii afacerilor externe au re
levat importanța pe care România 
și Italia o acordă realizării securi
tății și cooperării în Europa în a- 
vantajul tuturor popoarelor intere
sate, al păcii și securității generale. 
Considerînd că un mijloc esențial 
pentru a ajunge la acest scop este 
dezvoltarea relațiilor și contactelor 
bilaterale între țările europene, in
diferent de apartenența la grupări : 
politice și militare diferite și de ; 
regimul lor social, cei doi miniștri ! 
au fost de acord că pentru a favo
riza această dezvoltare este necesar 
să se acționeze într-un spirit de 
realism, cu răbdare și perseveren
ță, ereînd astfel un climat favora
bil reglementării chestiunilor în 
suspensie.

In scopul asigurării unei păci 
trainice și a securității internațio
nale, cale două părți, au reafirmat 
hotărîrea lor de a promova si de a 
favoriza încheierea unui acord de ■ 
dezarmare generală și completă și 
îndeosebi de dezarmare nucleară 
sub control internațional eficace. 
Ele consideră că un pas important 
spre acest țel poate fi încheierea 
unui tratat de neprolifeiare a arme
lor nucleare, pare ca parte a unui 
sistem de măsuri destinat să ducă 
Ia eliminarea armelor nucleare, să 
fie în stare să asigure securitatea 
tuturor statelor, precum și drep
turi si posibilități egale pentru toa
te țările de a beneficia de cuceri
rile științei și tehnicii contempo
rane în domeniul nuclear pașnic. 
Sub un control precis și echitabil 
fără discriminări si fără amestec 
în afacerile interne ale statelor.

Exprjțnînd satisfacția în legătură 
cu rezultatele întîlnirilor, cei doi 

miniștri au subliniat din nou hotă
rîrea lor de a favoriza și alte con
tacte utile pentru a contribui la 
întărirea destinderii în Europa și 
in lume și a duce la noi și fecunde 
dezvoltări în domeniul colaborării 
prietenești dintre România și Ita
lia.

In numele primului ministru al 
Italiei, Aldo Moro, ministrul italian 
al afacerilor externe a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româna, 
Ion Gheorghe Maurer, invitația de. 
a face o vizită oficială în Italia. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
a acceptat invitația cu plăcere. Da
ta vizitei va fi stabilită pe cale di
plomatică.

insemhxbe Țoț deSpre ștranduri
Apă -[- aer soare = sănăta

te. Formula aceasta vrea să fie 
prologul însemnării de față, în care 
este vorba din nou despre ștran
duri, Tot despre ștranduri deoare
ce in aceste zile de caniculă ele sînt 
cel mai mult căutate. O baie bună 
duă orele de serviciu te reconfor
tează cum nu se poate mai bine.

Despre ștrandul din Lupeni, cu 
toate accesoriile sale, care fac plă
cuță odihna celor ce vin aici, s-a 
mai scris. Dar merită să mai 
scriem. Și nu numai despre ștrand, 
ci $i despre oamenii care îl admi
nistrează, respectiv despre condu
cerea preparației Lupeni, despre 
directorul Ardeleanu loan, om gos
podar și interesat,

In ziarul nostru de marți a apă
rut o notă în care se proppnea so
luționarea problemei de păstrare a 
eeasuriler, banilor și a altor obiec
te de valoare aparținînd celor ee 
vin la ștrandul din Lupeni. Citind 
nota, directorul Ardeleanu a luat

TELEVIZIUNE
lz august

In jurul grei 17,0Q, transmtsiurw in direct de te MfrgHfti 
a manifestărilor consacrate aniversării semicentengrur 
lui eroicelor bătălii purtate de (umatg română te M4- 
răfți, Mărășești si OUuf. ,

21.30 Gintă orchestra Se' muzica populară 9 Anșgmbtelui 
„Perinița".

31,50 Tele-enrsttHopediia.
22.30 Tineri soliști de muzică ușoara
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Telesport.
23,15 închiderea emisiunii.

pe loc măsuri. Afișele „Nu răspun
dem de ceasuri, bani sau alte obiec
te de valoare lăsate fa vestiar'* au 
dispărut. Problema a fost soluțio
nată rapid in favoarea oamenilor. 
Cum să nu consemnezi cu plăcere 
asemenea lucruri, interesul unor 
oameni pentru binele semenilor 
lor ?

De la directorul Ardeleanu am 
primit și fotografia de mai jos, Ea 
redă un aspect din meciul de polo 
disputat duminică între echipele 
Preparatorul și Minerul (ambele din 
Lupeni) încheiat cu victoria de 8— 
G a preparatorilor. Deci, Ia ștrandul 
din Lupeni se poate face baie, 
înăta, juca polo, asculta muzică, 
face exerciții de gimnastică, se poa
te petrece plăcut.

DAR LA ȘTRANDUL DIN PA- 
ROȘENI ? Aiei e aici. Ștrandul din 
Sohodol s-a deschis abia in 25 iu
lie (?!) cînd lupenenii se săturaseră 
de baie. Și datorită faptului că np-i 
amenajat este eclipsat de ceț din 

Lupeni. Clienți sînt foarte puțini. 
Deci și încasările sint mici. Și de 
ce această situație ? Nu-s condiții ? 
Ba sînt. Bazinul e destul de mare. 
Apa e foarte curată și în plus e 
caldă (bazinul e termoficat). p și 
apă potabilă rece ți bună în in
cinta ștrandului, La poartă sJujeș 
te eu multă conștiinciozitate de 4 
ani de zile pensionarul Honey Ioan. 
L-am văzut zilele acestea la locul 
său de muncă. Ședea Ia o măsuță 
de fier, pe scaunul său de lemn 
aduș de acasâ, protejat de razele 
ppternjee ale soarelui doar de o 
pălărie de Pai. Și-și făcea datoria. 
Incașa banij. se îngrijea de banii 
și de alte obiecte ale oamenilpr. Dar 
cei ce făceau baie erau foarte pu
țini. Cauza am aflat-o de Ia cițiya 
dintre ei. Oamenii se duc lp Lp- 
perii. E mai frumos. Tovarășyl di
rector al termocentralei, Rebreanu 
Alexandru, merge la ștrand tot la 
Lupeni. Fe la ștrandul nostru nu 
vine nici măcar să-l vadă. Nici cei 
de la sindicat, de la comitetul de 
partid sau de la asociația sportivă 
„Energia** »U ujp. D#r bpnii știu 
să-i ceară w regutoritoto, Ce s-a 
făcut oare eu banii încasați ta acest 
ștrand de 4 ani de tele? (în anii 
treepti veneau mai multi amatori 
de baie te Paroșeyj deoarece ștran
dul din Lupeni încă nH wa pus la 
punet). pare termocentrala mi are 
posibilitatea să amenajeze Cîțeya 
cabine (nu ca cele de acum pore
clite cabine); ș* instaleze uv»l mi
te dpșuri (e npmaj pnpj); să «Iută 
wi aparate de
Pici unul); să rezpipe problema unei 
mese, a unui sepun și p upuj aep- 
perămjnt pentru portar? Există 
posibilități. Har nu există interes. 
De ce tovarăși «to? conducerea n-
zbtei ? De ce ou y> 
î”frumusețati viața 
dv. i

te aăterți să 
salar taților

G. DINU
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Situația din Nigeria INDONEZIA

Provîncia de centru-vest a trecut 
sub controlul trupelor biafreze

LAGOS 11 (Agerpres). — Provin
cia de centru-vest a Nigeriei a tre
cut sub controlul trupelor, care 
s-au răsculat, și .a unităților mili
tare biafreze, a declarat un pur
tător de cuvînt al guvernului fe
deral, citat de agenția Reuter. Pos
tul de radio Enugu informează că 
garnizoanele din principalele orașe 
ale provinciei de centru-vest au 
„capitulat în întregime". Agenția 
France Presse relatează că în pre
zent au loc convorbiri în vederea 
formării unui guvern provizoriu la 
Benin, capitala provinciei, din care 
vor face parte reprezentanți ai tu
turor grupărilor etnice care trăiesc 
în această regiune. Referitor la si
tuația din provincia de centru-vest, 
agențiile de presă informează că 
poliția și armata patrulează în prin
cipalele orașe ale regiunii, pe prin
cipalele artere de comunicații, iar 
în jurul instituțiilor publice au 
fost postate gărzi. Activitatea în 
întreaga provincie se desfășoară în 
mod normal, iar comunicațiile te
lefonice și telegrafice au fost res
tabilite între provincia orientală și 
provincia de centru-vest.

Trupele biafreze, care controlea
ză regiunea de centru-vest a arătat 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
federal, se îndreaptă în prezent 
spre frontierele provinciei de vest 
situată la 72 kilometri de Benin.

Din Lagos agențiile de presă a-| 
nunță că aviația biafreză a atac at I 
în cursul nopții de joi spre vineri 
orașul Kaduna, capitala provinciei 
de nord a Nigeriei.

In capitala federală guvernul cen
tral a adoptat 6 șefie de măsuri 
în vederea prevenirii unor noi ata
curi aeriene. In cartierele Lagosu
lui au fost instalate' baterii de ar
tilerie. Autoritățile federale au o- 
perat în capitală o serie de arestări 
reținînd 18 persoane acuzate de a 
fi desfășurat o activitate îndrepta
tă împotriva guvernului central. 
Toate zborurile de noapte, pe aero
portul internațional din Lagos au 
fost suspendate.

La Lagos au sosit joi 500 de per
soane de naționalitate britanică, a- 
mericană, franceză, etc. din pro
vincia de centru-vest, îndeosebi din 
orașele Warri și Sapale. Cea mai 
mare parte a refugiaților sînt sa- 
lariați ai companiilor petroliere,

care acționează în provincia de 
centru-vest.

★
Regiunea de centru-vest a Nige

riei este situată între provinciile 
Biafra și provincia de vest, in re
giune trăiesc 2,5 milioane locuitori 
din care aproximativ 30 la sută fac 
parte din tribul Ibo, originar din 
Provincia Orientală. Principalele bo
gății ale provinciei sînt petrolul — 
1/3 din producția anuală de petrol 
a Nigeriei, cauciucul și altele.

CONGO

Sute de funcționari 
demiși din funcțiile lor

D JAKARTA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Ope
rași". din Djakarta, citat de agen
ția France Presse, aproape 900 de 
funcționari ai Ministerului indone
zian al informațiilor au 
miși recent din funcțiile 
tru atitudinea adoptată 
tentativei de lovitură de
1965. Pentru același motiv, 
alți funcționari ai aceluiași 
ter au fost suspendați, iar 
fost mutați în alte posturi.

fost de- 
lor, pen- 
în urma 
stat din

475 de 
minis- 
76 au

din Aden, forțele patrio- 
Aden au declarat vineri 
generală de 48 de ore. 
fost declanșată în semn 

participării

Mercenarii s-au instalat la
KINSHASA 11 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat la Bukavu 
corespondentului agenției United 
Press International, maiorul Jean 
Schramme, conducătorul mercena
rilor albi din provincia Kivu, a 
anunțat că șeful său de stat major, 
colonelul congolez Leonard Monga, 
ar fi alcătuit un „guvern" în. exil. 
Fost șef de stat major al expre- 
mierului Chombe și absolvent al 
unei școli militare belgiene, Mon
ga a declarat, la rîndul său, că 
„este gata să elibereze" și alte 
provincii congoleze.

In legătură cu aceasta, observa-

Ciocniri puternice In
SAIGON 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., for
țele’ patriotice sud-vietnameze ca" 
re acționează în provincia Bien 
Hoa au atacat' în noaptea de 26 
spre 27 iulie o puternică unitate 
americană, scoțînd din luptă pes
te 500 de militari americani. Cu. 
acest prilej, patrioții au capturat 
o mare cantitate de arme și mu
niții.

Joi după-amiază, noi ciocniri 
puternice au avut loc între trupele 
americane și. unitățile patriotice 
într-o zonă situată în nordul re
giunii Quang Ngiai. Poti’yit pri
melor rapoarte oficiale de la Sai
gon, trupele americane au înre
gistrat, în urma atacului, pierderi 
grele în oameni și muniții.

Răspunsul premierului britanic 
la mesajul lui Ian Smith

Bukavu
Bukavu, citați 
sînt de părere

întreaga activitate din Aden 
este paralizata de o grevâ generala

ADEN 11 (Agerpres). — La che
marea Frontului de eliberare a su
dului ocupat al Yemenului, a Fron
tului național de eliberare și a sin
dicatelor 
tice din 
o grevă 
Greva a
de protest împotriva 
reprezentanților șeicatelor, emira
telor, sultanatelor și ai guvernu
lui federal la consultările organi
zate? la Geneva de Misiunea spe
cială a O.N.U. pentru Aden. Gre
va. a paralizat întreaga activitate 
din Aden. Vineri dimineața, rela
tează corespondentul agenției As-

sociated Press, patrioții au atacat 
o cazarmă a trupelor britanice dis
locate în acest protectorat. Cei 
12 000 de soldați britanici au fost 
puși în stare de luptă. Patrule bri
tanice percheziționează vehiculele 
și locuințele pentru a descoperi 
arme.

Agențiile de presă anunță că, 
în timpul atacului sâvîrșit asupra 
aeroportului unei baze militare en
gleze, patrioții din Aden au ava
riat unul din avioanele forțelor 
militare aeriene. în suburbia She
ikh Othman din Aden au avut 
loc incidente între patrioți și pa
trule militare britanice.

LONDRA 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilșon, a răspuns la mesajul șe
fului guvernului de la Salisbury. 
Ian Smith, care îi ceruse noi pre- 
sizări în legătură cu poziția An
gliei în eventualitatea reluării dia
logului anglo-rhodesian. Mesajul 
premierului britanic va fi remis 
lui Smith de către guvernatorul 
englez în Rhodesia, Humphrey 
Gibbs.

Purtătorul de cuvînt al Common- 
wealthului nu a dezvăluit nici 
fel de amănunte în legătură

acest mesaj dar a lăsat să se 
teleagă că aceasta ar fi ultima 
cercare pe care guvernul de 
Londra o face în vederea regle
mentara relațiilor anglo-rhodesiene.

in- 
în- 
la

un
cu

încălcări ale convenției 
de armistițiu în Coreea

KESON 11 (Agerpres). — Secre
tarii Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea s-au întrunit la 
Panmunjon. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene a arătat că personalul a- 
merican s-a făcut vinovat de re
petate încălcări ale convenției de 
armistițiu între cele două părți 
săvîrșite în ultima perioadă în 
zona demilitarizată. El a precizat 
că între 28 iulie și 8 august, sol- 
dații americani au introdus în a- 
eeastă zonă numeroase arme de 
diferite calibre și au deschis focul 
asupra porțiunii din zona demili
tarizată aparținînd R.P.D. Coreene.

• TOKIO. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
Cel mai rapid tren din lume, ex
presul „Hikari" din Japonia, a 
transportat în cele 1 000 de zile de 
la punerea sa în funcțiune peste 
100 milioane de călători. Media 
zilnică a pasagerilor, se menționea
ză într-un raport al Căilor Ferate 
Japoneze, este de 110 000 de per
soane.

Ș PRAGA. — In Republica So
cialistă Cehoslovacă se produc în 
prezent 53 de tipuri de strunguri 
pentru așchierea metalelor. Aceas
tă ramură a construcției de mașini 
a cunoscut în Cehoslovacia în ul
timii 10 ani o dezvoltare însemna
tă, producția de strunguri mărin- 
du-se de 2,5 ori.

IM S.U.A. (RIȘTE CRIMINALITATEA
In raportul anual 

privitor la criminalita
te prezentat joi de di- 
rectorul F.B.I.-ului, Ed
gar Hoover, se arată 
că asasinatele, violuri
le. furturile și sparge- crescut, de asemenea,

torii politici din 
de agenția U.P.I., 
că — avînd în vedere declarația 
președintelui Mobutu prin care 
face cunoscut că refuză orice ne
gocieri cu mercenarii — oamenii 
lui Schramme și Monga ar putea 
întreprinde noi acțiuni, inițiind o 
înaintare în direcția provinciei 
Katanga, cu scopul de a sabota e- 
conomia și unitatea statului con
gelez. Corespondentul U.P.I. rela
tează că, pentru moment, merce
narii și foștii jandarmi katanghezi 
par a controla Bukavu, reședința 
provinciei Kivu.

Vietnamul de sud
Totodată, în capitala sud-vietna- 

meză ș-a anunțat vineri că un a- 
vfon de tipul F-4c Phantom ș-a 
prăbușit în flăcări pe cind zbura 
deasupra unui sat din zona con
trolată de . autoritățile saigoneze. 
Au fost incendiate și distruse mai 
multe locuințe și au fost înregis
trate victime

CUBA

Declarațiile președintelui de Gaulle
PARIS 11 (Agerpres). — In cu- 

vîntarea rostită joi la posturile de 
radio și televiziune, președintele 
de Gaulle a declarat că primul 
dintre obiectivele politicii Franței 
este pacea. Intrucît pentru atinge
rea acestui obiectiv este nevoie, în 
exterior, de o activitate energică 
și neîntreruptă, ea trebuie să fie 
desprinsă de orice acte de supu
nere față de străinătate — a subli
niat vorbitorul. „Totodată, pe plan 
intern, pacea necesită pregătirea 
unor mijloace de apărare corespun
zătoare epocii". El a trecut în re
vistă o serie de acțiuni întreprinse 
de Franța printre care încetarea 
„luptelor zadarnice" din Algeria, 
stabilirea unor relații noi cu foste
le colonii franceze din Africa, îm
bunătățirea relațiilor cu R.F. a Ger
maniei, înlocuirea „încordării de 
iări cu Europa răsăriteană prin re
lații cordiale și rodnice", stabili
rea relațiilor cu Republica Popu
lară Chineză. ,,Noi înfierăm — a 
spus vorbitorul — orice intervenție

armată din partea oricărui stat a- 
supra teritoriului altora, așa cum 
se întîmplă tpemai în Asia de sud- 
est și Orientul Mijlociu".

Referindu-se la sistemele de a- 
lianțe existente în prezent, preșe
dintele a subliniat că, retrăgîn- 
du-se din N.A.T.O. Franța s-a des
prins din situația de supunere față 
de S.U.A. In acest mod, ea „nu se 
va trezi eventual antrenată într-un 
conflict care nu ar fi al ei și! în 
nici o acțiune de război pe care ea 
nu o va dori". Vorbitorul a ară
tat, de asemenea, că Franța este 
astfel în măsură să practice „înțe
legerea și colaborarea, singurele 
mijloace de a realiza securitatea 
continentului european" și să spri
jine „dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta", condiție im
perativă „a înțelegerii internațio
nale, baza neapărat necesară' a 
unei adevărate organizări a păcii".

-D

Prezențe românești

Încheierea lucrărilor Conferinței 
latino-americane de solidaritate

HAVANA 11. Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : La 
Havana au luat sfîrșit lucrările 
primei Conferințe a OL AS. In ul
tima ședință plenară s-a dat ci
tire Declarației generale a confe
rinței. Printre altele, declarația 
face un apel la solidaritatea tutu
ror popoarelor latino-americane la 
unitatea și solidaritatea cu țările so
cialiste, cu muncitorii din țările 
capitaliste, cu mișcările de elibe-

rare din Asia și Africa, cu lupta 
pentru drepturi sociale a popu
lației de culoare din S.U.A. Au 
fost aprobate rezoluțiile prezenta
te de comisii, printre care rezolu
ția de solidaritate cu poporul viet
namez, de solidaritate cu rezolu
ția din Cuba și altele.

La ședința de închidere. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba și prim-ministru al 
Cubei, a rostit o cuvîntare.

ISTANBUL 11 (Agerpres). 
La Istanbul a început Festiva
lul internațional pentru pace 
organizat de Federația națio
nală a studenților din Turcia. 
In cadrul festivalului sînt 
prezentate dansuri și cîntece 1 
populare, 
trului de 
rapoarte 
cultură.

La festival participă peste 
600 de studenți, reprezentând 
11 țări, printre care și un an
samblu artistic al Uniunii A- 
sociației Studenților din Ro
mânia.

spectacole ale tea- 
amatori, expuneri și 
pe teme de artă și

Aviația americană a atacat centru! Hanoiului
Agenția V.N.A. anunță că, la 1-1 august, aviația americană a a- 

din centrul Hanoiului, precum și zone situate în îm- 
orașului. Unitățile locale ale Armatei Populare Vietnameze 
două dintre avioanele inamice. In aceeași zi, un alt avion 
fost doborît de forțele armate din provincia Ha Bac. Nu- 
al aparatelor de zbor ale S.U.A doborîte pînă în prezent

tacat cartiere
prejurimile 
au doborît 
american a 
mărul total
pe teritoriul R.D. Vietnam se ridică la 2162.

DEVALORIZAREA PESO-ULUI URUGUAYAN

I.a Montevideo s-a anunțat deva
lorizarea cu aproximativ 10 la su
tă a peso-ului Uruguayan, Dolarul 
american, cotat pînă în prezent la

88.30 pesos, valorează cu începere 
B» vineri dimineața 98—99 pesos.

Devalorizarea, a treia din ultime
le cinci luni, indică, după cum 
menționează agenția U.P.I., înrău
tățirea situației economice a țării.

rile au sporit în Sta
tale Unite în 1966 cu 
71 la sută față de 
1965. Numărul consu
matorilor și traficanți- 
lor de stupefiante a

cu 24 la sută in 1966 
țață de anul anterior. 
In 1966 circa 10 900 
persoane au fost asa
sinate, ceea ce echiva
lează cu aproximativ 
30 de crime pe zi.
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• VIENA. Deficitul balan
ței de plăți a Austriei a fost 
în primele șase luni ale aces
tui an de 2,36 miliarde șilingi, 
cu 33 la sută mai mic în ra
port cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut. In perioada re
latată, exporturile Austriei au 
crescut cu 7 la sută, în timp 
ce importurile au scăzut 
0,5 la sută.

cu

Da- 
au-

• DAKAR. Presa din 
kar informează că, la 5 
gust, subunități ale armatei 
portugheze din Guineea por
tugheză au pătruns pe teri
toriul Republicii Senegal ata- 
cînd populația din localitățile 
situate de-a lungul frontierei

Ridicarea costului vîefii în Argentina
Direcția națională de statistică din Argentina a anunțat că în ul 

timele 12 luni costul vieții a crescut cu 34,2 la sută.- In aceeași pe
rioadă, salariile au fo6t „înghețate". Potrivit agenției France Presse. în 
rîndul oamenilor muncii din Argentina se manifestă, din aceste cauze, 
o gravă neliniște.
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