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Plecarea președintelui Adunării generale
a O.N.U. A. R. Pazhwak

In întrecere cu cerul

Simpozion 
cinematografic

Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
în colaborare cu Comi
tetul orășenesc pentru 
cultură și artă și re
țeaua cinematografică, 
organizează, in cinstea 
zilei de 23 August, sim
pozionul : „Momente din 
istoria patriei reflectate 
în cinematografia româ
nească". Expun prof. 
Cornel Hogman și prof. 
Vasile Chirculescu. In

continuare va rula fil
mul artistic „Străinul".

Simpozionul va avea 
loc azi, miercuri 16 au
gust orele 19 în sala de 
spectacole a Casei 
cultură. Intrarea 
tuită.

In zilele de joi 
vineri 18 și sîmbătă 19 
august a. c. la Casa de 
cultură va avea loc o 
gală de filme patriotice.

de 
gra-

In numărul de azi:
. 0 O.N.U.: Lucrările sesiunii Consiliului pentru 

Comerț și Dezvoltare
a Evoluția evenimentelor din Nigeria
Q Mesajul președintelui Johnson către Congre- 

■ • sul S.U.A.
• Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam
a Incidente rasiale în S.U.A.

Președintele celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale ' a 
O.N.U., A. R. Pazhwak, care ne-a 
vizitat țara în calitate de oaspete 
al ministrului afacerilor . externe 
Corneliu Mănescu, a părăsit marți 
dimineața Capitala.

In cursul șederii în' România, 
A. R. Pazhwak a fost primit’, del 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene-, 
ral al C.C. al P.C.R., Ion Ghebr- 
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și a avut- con
vorbiri cu ministrul afacerilor, ex
terne Corneliu Mănescu. Oaspete-

Ie a vizitat litoralul Mării Negre 
și a conferențiat în fața membri
lor Asociației de Drept Internațio
nal și Relații Internaționale.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa A. R. Pazhwak a fost con
dus de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Mircea Mâ- 
lița și Petru Burlacu. -adjuncți- ai 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diacbnescu, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România la O.N.U., func
ționari , superiori . din Ministerul 
Afacerilor Externe.,

(Aigerpres)

Vizita ministrului 
afacerilor externe al Iranului
Ardeshir Zahedi, ministrul afa

cerilor externe al Iranului, care 
face o vizită oficială în țara noas-

O PROBLEMA ECONOMICĂ PRIMORDIALA
IN CE STADIU SE AFLĂ 
RENTABILIZAREA ÎNTREPRINDERILOR 
CARE LUCREAZĂ CU PIERDERI

cu 
produse nerentabile 
activitate în scopul 
care să ducă la di- 
acestor pierderi. In

Pentru traducerea în viață a indicațiilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 decem
brie 1966, întreprinderile planificate 
pierderi sau care au 
au desfășurat o amplă 
identificării de rezerve 
minuarea și eliminarea
desfășurarea acestei acțiuni - colectivele în
treprinde rilor au fost sprijinite și de orga
nele bancare care au analizat cauzele pier
derilor și au făcut propuneri menite să 
contribuie la rentabilizarea activității în 
treprinderilor.

In raza de activitate a orașului Petroșani 
există două întreprinderi industriale de stat 
nerentabfle: întreprinderea forestieră Pe- 

-troșani șr F.F.A. „Viscoza" L'upeni șf 3 în
treprinderi industriale de stat care au pro
duse nerentabile — I. E. Paroșeni, I.O.I.L. 
Petroșani și I.C.O. Petroșani. Pe marginea 
activității acestora vom veni cu cîteva con
siderații.

Ce s-a întreprins 
pentru rentabilizare ?

La începutul acestui an s-au înființat co
lective de specialiști, avînd in componența 
lor ingineri, economiști, tehnicieni etc. ca
re au analizat cauzele activităților neren
tabile și au stabilit planuri de măsuri pen
tru reducerea pierderilor planificate. Așa 
de exemplu, la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, 
care pe anul curent, după ultimul plan fi
nanciar are planificată o pierdere la activi
tatea de bază de 1 630 000 lei, s-au identi
ficat rezerve în valoare de 753 000 lei pe

EXAMEN UL
MAISTRULUI ALMĂȘAN

seama reducerii consumurilor specifice- la 
materii și materiale, înlocuirea sursei de 
aprovizionare cu cărbuni, fără a afecta ca
litatea produselor, reducerea procentului 
de deșeuri etc. La întreprinderea forestieră 
Petroșani față de pierderea planificată pe 
anul 1967 de 1 985 000 lei, s-au stabilit mă
suri pentru reducerea acesteia cu 878 000 
lei prin îmbunătățirea proceselor tehnolo
gice, a sortării materialului lemnos, înlo
cuirea atelajelor particulare cu cele meca
nice, reducerea personalului auxiliar Șl .a, 
altot cheltuieli neproductive. Pentru renta
bilizarea sortimentului „energie termică" 
la L E. Paroșeni, unde este, prevăzută o 
pierdere de 1 168 000 lei, s-au identificat 
rezerve în valoare de 248 000 lei prin re
ducerea consumului specific de combusti
bil. I.O.I.L. Petroșani avind două produse 
nerentabile (activitatea darace și porumb 
Uium), are prevăzută o pierdere în valoare 
de 60 000 lei care se va lichida in cursul 
acestui an prin instalarea de contoare elec- ‘ 
trice și angajări de zilieri numai cînd func
ționează moara. I.C.O. Petroșani are plani
ficate pentru anul curent pierderi in va
loare de 235 000 lei pentru băi comunale și 
canal. Aici s-au stabilit reduceri de mate
riale, combustibil și alte cheltuieli de în- . 
trețineri în valoare de 90 000 lei.

Cifrele indicate mai sus au fost funda
mentate pe calculele economice și îmbună
tățite pe parcurs, pentru rentabilizarea ac
tivității întreprinderilor.

De menționat că măsura luată de a se’ 
Unifica acțiunea de rentabilizare cu acțiu
nea de organizare științifică a producției’ 
și a muncii a creat un front mai larg de 
muncă pentru obținerea de economii su
plimentare la cheltuielile materiale de pro
ducție. ’ ‘

DUMITRU PATRĂȘCOIU 
directorul filialei Petroșani ■ 

al B.N.R.S.R.

tră, a depus marți dimineața o co
roană de flori 10 Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism, după care a făcut o vizită 
protocolară ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu. In 
continuare, între cei doi miniștri 
au avut loc convorbiri oficiale. La 
încheierea convorbirilor, a fost 
semnat Acordul de colaborare cul
turală dintre Republica Socialistă
România și Iran.

In aceeași zi, a avut loc semna
rea documentelor privind Schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului de cooperare .economică 
și tehnică. între România și Iran.

In -cursul’ după-amiezii, Ardes- 
hir Zahedi.. și.. persoanele .oficiale 
care îl însoțesc, a.vizitat diferite 
cartiere ale Capitalei, precum și 
SSuzeui- șatuliui,. .

Seara, Corneliu Mănescu a ofe
rit în ’cinstea oaspetelui iranian 
un dineu. Cei doi miniștri au ros
tit toasturi.

ai i <•■•’

Examen

(Agerpres)

de admitere 
la serai

Liceul Petroșani, cursul
au

La
seral, au început înscrierile 
pentru examenul de admitere 
în Clasa a IX-a. înscrierile se 
fac pînă la data de 22 august 
inclusiv, lș secretariatul liceu
lui iar examenul de -admitere 
va avea loc pe 25 august a.c. 
ora 16,/ Pot participa la . con
cursul de admitere pentru li
ceul seral absolvenți ai școli
lor generale de 8 
tiv ai școlilor de 
se află încadrați 
muncii.

Cei care doresc
plimentare se pot adresa la se
cretariatul Liceului Petroșani.

ani (respec-
7 ani) care 
în cîmpul

lămuriri su-

Pe maistrul Almășan 
Sabin: de la Trustul de 
construcții și ’ montaje 
miniere Petroșani, lo
tul Lonea, îl frăminta 
de mult i 
Montajul 
extracție 
de sfârșit 
sistemului 
dinamică — • conform 
proiectului, nu era în
că rezolvată. Aștepta 
ca- să-. vină specialiști 
străini pentru rezolva
rea acestei probleme. 
Timpul însă trecea, iar 
termenul de dare in 

-funcțiune se apropia.
Să nu-și poată respec
ta cuvîntul ?

Devenise pentru el 
problema nr. 1.. Acasă, 
pe șantier, unde se gă
sea .creierul lui lucra 
cu febrilitate. Iși pu
nea diferite ipoteze, 
căuta soluții. Nu-i dă
dea însă de capăt. De 
zeci de ori studiase

o problemă, 
mașinii de 
se apropia 

iar problema 
de frînare

mașinii, de 
dată îl impă- 

neputincios și-l 
în sertarul me-
birou. In repe- in tot ceea ce

proiectul 
fiecare 
turea 
arunca 
sei de
taie rînduri s-a Consul
tat cu ortacii de mun
că, cu inginerii...

...Directorul trustului, 
inginerul Lăsat loan și 
secretarul comitetului 
de partid Găgean Du
mitru se aflau pe șan
tier ca de obicei. Dis
cutau cu oamenii, su
pravegheau 
dădeau 
Maistrul Almășan Sa
bin, cu un carnețel în 
mină, puțin câni timid 
se adresă directorului

— Cred că ar fi bi
ne să rezolvăm noi sis
temul de frinare dina
mică a 
tracție. 
cialiștii 
teptăm. 
propie 23 August. Cu- 
vintu-i cuvint.

Inginerul Lăsat îl 
ascultă cu atenție, li 
devenise drag acest 
om care punea suflet 

făcea.
II respecta, îl aprecia.

— Crezi că vom pu
tea ? — spuse ingine
rul intr-o doară.

— De ce nu, noi 
rtravem cap ? M-am 
frămintat mult Și cred 
că o să reușim.

începu 
clar, să

i să explice 
facă desene, 

cu atita con- 
încît inginerul 

pe 
un

lucrările, Vorbea 
îndrumări: vingere 
— rămase

După 
spuse:

— Soluția 
bună. O să 
eu. Să încercăm. Știi 
eă o asemenea mașină 
de extracție cu siste
mul de frînare. dina-

mașinii de ex- 
Pînă vin spe- 
o să mai aș- 
Și apoi se . o-

gînduri. 
timp

pare a 
te ajut

fi 
Și

F. NICU

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. , a 2-a)

Pauză. Acum se poate fuma liniștit o țigară. Pînă atunci se mai odihnește și... Druțba, aliat de nă
dejde al muncitorilor forestieri.
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CADRAN tehnico-econoinic
ACB1HDA o PROBLEMA ECONOMICA PRIMORDIALA
Tavanul artificial 
din plasă promite.^

Tavanul artificial format din pla
să metalică așezată pe împletitură 
de tavane din cabluri de oțel, da
torită avantajelor mari pe care le 
prezintă din punct de vedere al se
curității muncii, precum și al vo
lumului de muncă necesar mai mic 
decît în cazul tavanului artificial 
din scîndură așezat pe lemn de ju
mătăți, ciștigă pe zi ce trece teren 
în cazul metodei de exploatare în 
felii orizontale cu front lung.

La executarea acestui tavan, In 
Valea Jiului s-a folosit plasă cu 
diametrul de 2,8 mm, așezată pe un 
schelet de rezistență format din 
toroane de cablu.

In trimestrul IV 1906, in blocul 
IX de la mina Lonea a fost mon
tat un tavan artificial din covoare 
de plasă împletite, așezat pe un 
schelet de rezistență format din to
roane de cablu de oțel așezate și 
ele împletite, avînd ochiuri de 30 
cm. In prezent sub acest tavan se 
exploatează a treia felie pentru ca
re urmează să se facă încercările 
de rezistență. Observînd comporta» 
rea tavanului artificial reies urmă
toarele : în mod normal nu se în- 
tîmplă ruperi de plasă; nu s-au în- 
tîlriit ruperi de toroane, plasa ește 
dezorganizată de către grinzi, ceea 
ce impune la a treia folosire exe
cutarea unui tavan nou, cu toate 
că atît scheletul de rezistență for
mat din toroane de cablu cît și 
plasa nu sînt încă rupte. Aceasta 
atată că există posibilitatea de a 
trece la construirea unui tavan din 
plasă de sîrmă cu diametru măi 
redus.

Randamente mari 
în abataje dotate 
cu susținere modernă

In abatajele cu front lung din 
Stratul trei, dotate cu șțîlpi hidrau
lici Ferromatik și grinzi Vanwersch, 
productivitatea muncii a aiufti la 
hivele neatinse pînj -n prezent.

La mina ,-șnea, în abatajul nr. 
s-au realizat 7,60 t/poșt; iar la 

mina Lupeni, în abatajele mineri
lor Petre Constantin și Ghioancă 
Sabin, productivitatea realizată a 
fost de 7,51 t/post, respectiv, 8,03 
t/post, cifre depășite ulterior.

Avantajele noii susțineri încep 
să se vadă și în cele două locuri 
de muncă recent dotate cu acest 
material. Astfel, în panoul 1 al 
stratului 5 blocul Ill A la mina 
Lupeni, randamentul realizat (fără 
pușcare, de la mijlocul lunii cu 
havare) a fost de 4,92 t'post, în 
creștere cu cea. 20 la sută, deși 

introducerea noii susțineri este fă
cută de puțin tifnp. La mina Lo
nea în abatajul frontal experimen
tat cu un singur preabataj pe felie, 
recenta introducere a susținerii Fer- 
romatik J- Vanwersch a dus la 
creșterea substanțială a randamen
tului : peste 7 t/post în a doua 
săptămînă.

Pentru sporirea 
vifeielor de înaintare

ln vederea sporirii, vitezelor de 
înaintare ■ în galerii în cgdrul 
C.d.M.H. din C.C.V.J. se află în 
curs de experimentare o nouă teh
nologie de susținere a galeriilor 
prin torcretare. E vorba de proiec
tarea pe pereții galeriilor, ce ur- 
rne,s?ă - a fi susținute definitiv, a 
unui amestec de balast, ciment, 
apă și accelerator de priză pe o 
grosime de 5 cm, proiectare ce se 
repetă din patru în patru ore, pînă 
ce amestecul proiectat ajunge la 
o grosime de 20 de cm. Proiectarea 
se face cu mașini de torcretat, ac
ționate pneumatic. Experimentarea 
s-a început la E, M. Uricani, în ga
leria transversală vest de la ori
zontul 500 unde s-au torcretat 8 
metri pe vatră și pereții laterali. 
S-a observat cu acest prilej că prin 
curățirea cu jet de aer a frontului 
de torcretat, respectarea curbei gra- 
nulometrice șl stropirea de cel pu
țin două ori pe ei a betonului s-a 
putut izola o zonă de emanații de 
metan din vatră, creîndu-se un be
ton compact și rezistent.

O călătorie
Călătoria a avut un sfîrșit care 

a Stîrnit, prin consecințele sale 
nefaste, regrete. Dar, pentru că 
orice efect are o cauză și conse
cințele călătoriei despre care e 
vorba au avut la... bază premise 
tot regretabile. Regretele sînt cu 
atît mai profunde, cu cit autorii 
„premiselor" sînt oameni în toată 
firea, cu o responsabilitate func
țională și o experiență profesiona
lă considerabilă.

Să relatăm faptele.
La rampa superioară a planului 

înclinat „Sttclaru" din culcușul 
stratului 11 de la mina Lupeni 
S-au înțilnit oamenii celor două 
schimburi II și IU ale brigăzii 
conduse de Crisțian Traian. Schim
bul II tocmai pregătea materialul 
pentru a-l coborî pe planul încli
nat la locul de muncă aflat în 
galeria de legătură între planul 
„Sticlaru" și puțul Ștefan. După

IN CE STADIU SE AFLA RENTABILIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR CARE LUCREAZĂ CU PIERDERI

(Urmare din pag. 1)

Ce ne spun rezultatele bilanțiere
Pe primele 6 luni ale acestui an, baza bilanțurilor încheiate se pre- 

realizările obținute în acțiunea de zintă astfel (în mii lei) : 
rentabilizare, exprimate valoric pe

întreprinderea
Pierderi planificate

Plan Realizat Diferențe

F. F. A, „Viscoza" Lupeni 1063 T09 264
I. F. Petroșani 1300 1346 154
I. E. Paroșeni
-- energie termică 1238 1216 22
I.O.I.L. Petroșani
— lină uium 21 10 11
— porumb uium 10 3 T
I.C.O. Petroșani
— baie comunală 97 77 20
— canal 39 17 22

Din cele de mai sus rezultă că 
întreprinderile la dotația planifica
ta pe perioada amintită au reali
zat economiile arătate, însă compa
rativ cu planurile de măsuri în
tocmite, respectiv, cu economiile 
antecalcuiate prezintă rezultate bu
ne numai F.F.A. „Viscoza" Lupeni, 
I.O.I.L. Petroșani și I.C.O. Petro
șani. întreprinderea forestieră Pe
troșani și I. E. Paroșeni n-au mo
bilizat sub formă bănească rezer
vele stabilite de 878 000 lei și, res
pectiv, 248 000 lei, ceea ce ne indi
că că planul întocmit parțial a 
avut un caracter formal și totodată 
nu s-a depus o muncă permanentă

cam scump 
informațiile primite de la oamenii 
schimbului II, aceștia au plecat 
iar cei din schimbul următor au 
rămas să-și vadă de treabă, res-

PE TEME ALE 
PROTECȚIEI MUNCII

pectiv, să transporte materialul 
necesar in schimbul lor pentru be- 
tonare. Șeful de brigadă Cristian 
Traian (fiind și el în schimbul 
III) și-a împărțit oamenii. Pe mi
nerul Bodeanu Gheorghe (șef de 
schimb, de altfel) și pe vagoneta
rul Baraghiu Gheorghe t-a trimis 
la rampa inferioară a planului 
pentru a prelua materialele pe ca
re urmau să le coboare ceilalți pe 
plan.

pentru finalizarea bănească a o- 
biectivelor stabilite.

Față de rezultatele obținute pî
nă în prezent și ținîndu-se seama 
că această acțiune nu se poate con
sidera încheiată — chiar în cazul 
clnd întreprinderile vor lucra cu 
beneficii — este necesar să se gă
sească noi rezerve de reducere a 
prețului de cost, de creștere a pro
ductivității muncii și eliminarea 
cheltuielilor neeconomicoașe care 
pe primele șase luni se ridică la a- 
proape 2 500 000 lei.

Organele bancare, în urma ana
lizelor economico-financiare pe care 
le efectuează ln baza bilanțurilor

plătită
Pină aici — totul în ordine. Abia 

aici începe înșă ceea ce va avea 
un șfîrșiț grav. Celor doi care au 
avut misiunea să coboare pe plan 
le-a venit o idee năstrușnică. Să 
facă o călătorie. De ce să coboare 
„per pedis" pe planul de zeci de 
metri ? Și pentru a-și realiza 
ideea, au găsit un mijloc nimerit: 
un vagonet gol ce staționa în tâm
pă superioară a planului cuplat de 
funia troliului. Zis și făcut. Va
gonetarul Baraghiu s-a urcat în 
vagonet iar minerul șef de schimb 
pe tămpoanele vagonetului. S-a 
soluționai „ad-hoc“ și o altă difi
cultate — absența mecanicului de 
troliu. La manipularea troliului 
s-a angajat ajutorul miner Rotaru 
Gheorghe.

Lucrurile s-au precipitat... „Că
lătorii" clandestini au strigat un 
„gata" voios, iar „mecanicul" im
postor a dat drumul vagonetului. 

încheiate pe data de 30 iunie 1967, 
vor întreprinde noi acțiuni care să 
contribuie la mărirea rentabilizării 
întreprinderilor.

C1TEVA CONCLUZII
1. întreprinderile planificate cu 

pierderi fie la activitatea de bază, 
fie la anumite sortimente să ma
nifeste o preocupare permanentă 
la toate nivelurile pentru găsirea 
de noi posibilități de reducere a 
cheltuielilor materiale de producție 
și, respectiv, rentabilizarea activi
tății întreprinderii.

Aceeași preocupare trebuie să 
existe și pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de beneficii la 
principalele produse fabricate ce 
se evidențiază în capitolul XI — 
anexă la bilanțul contabil.

2. Măsurile stabilite să fie înde
plinite integral și în termen și nu 
„uitate" prin dosare, iar posibilită
țile ce apar în munca ce se desfă
șoară in fiecare zi să fie mobilizate, 
chiar dacă în planurile inițiale 
n-au fost fixate.

3. Conducerile întreprinderilor șl 
organele bancare să analizeze pe
riodic — după date operative — 
rezultatele obținute și să stabileas
că noi măsuri pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid în pri
vința sporirii eficienței activității 
economice.

V agonetul a luat-o la drum, pe 
planul de 31—39 grade, cu o vi
teză excesivă. Pentru a opri fi - 
tarea cu viteză excesivă a vago
netului, Rotaru frînează brusc. Și 
acum consecința iminentă: mine
rul Bbdeanu a căzut de pe vago
net intre linii și s-a lovit cu ca
pul de o rolă de ghidare, suferind 
o fractură la bolta craniană care 
are ca urmare invaliditatea.

Cauzele accidentului sînt evi
dente : s-a circulat pe un vagonet 
intr-un plan înclinat, s-a manipu
lat troliul de o persoană necalifi
cată, neînsărcinată și neinstruită 
în acest scop. Două cauze funda
mentale — două abateri grosola
ne de la N.T.S. Pentru ignorarea 
acestor norme au fost sancționați 
atît cei doi „călători clandestini", 
cît și șeful de brigadă sub ochii 
căruia s-a desfășurat... isprava. A 
fost o călătorie cam scumpă...

DAN STEJARU

La exploatările noastre miniere 
s-a încetățenit o valoroasă tradiție 
în ce privește întreținerea în per
fectă stare de funcționare a prin
cipalelor utilaje tehnologice.

Există insă în cadrul exploatări
lor miniere anumite Utilaje care, 
deși figurează în inventarul sectoa
relor în cantități mari, deținînd 
un rol important în procesul fle 
producție, întreținerea lor nil este 
pusă la punct.

Este știut prin definiție că uti
lajele miniere, dat fiind mediul șl 
condițiile în care sînt destinate să 
funcționeze, sînt de o construcție 
robustă, solide. Această caracteris
tică constructivă nu asigură func
ționarea Utilajelor miniere pînă lă 
amortizare dacă ele nu sînt revi
zuite și întreținute conform cerin
țelor.

Ori. în multe cazuri, revizuirea șl 
întreținerea utilajelor din abatajele 
exploatărilor miniere șl din gale
riile adiacente se fac la inttmpla- 
re. Un sondaj efectuat la clteva ex
ploatări miniere arată, că nu se cu
nosc temeinic cerințele ce se Im
pun la ungerea anumitor utilaje. 
La transportoarele T.P.-l, de pildă, 
instrucțiunile de exploatare pre
văd, între altele, că unsoarea rul
menților capului de acținoare se 

completează periodic cu ajutorul 
unei pompe prin dopurile filetate 
prevăzute în acest scop, Ciim ase
menea pompe nici nu există în in
ventarul truselor lăcătușilor sufate- 
răni de întreținere poate avea ci
neva certitudinea că acest lucru se 
realizOeă T Tot la transportoareleCÎTEVA ASPECTE PRIVINDÎNTREȚINEREA UTILAJELOR MINIERE
T.P.-l se prevede ca ungerea me
canismului de întindere a lanțului 
să se facă săptămînal cu unsoare 
consistentă, de un anumit tip, și 
cutii acest tip de unsoare nu se 
scoate de la magazii de către sec
toarele subterane, evident că nici 
această prevedere nu este respec
tată.

Attt pentru transportoarele T.P.-l 
cîț șl pentru transportoarele SKR- 
11, utilaje aflate cu zecile în do
tarea exploatărilor miniere, se pre- 
vede ca după 2 000 ore de func
ționare să se facă schimbarea lubri
fiantului la toate tocurile de un

gere, să se spele cu benzină sau 
motorină și să se facă gresarea 
completă.

Există prevederi precise elabo
rate de uzinele constructoare în ce 
privește exploatarea, întreținerea 
și reparațiile la țrolii electrice, la 
cele pneumatice etc. Constatările 

făcute arată că in majoritatea ca
zurilor, ungerea. întreținerea și re
viziile nu se fac conform acestor 
prescripții, ci la libera apreciere 
a maiștrilor sau celor însărcinați 
cu exploatarea lor. Și nu este mai 
puțin adevărat că, de regulă, un
gerea acestor utilaje se face abia 
atunci cînd ele sînt scoase la ate
lier pentru reparații.

Care este consecința acestor stări 
de lucruri ?

Multe din aceste Utilaje nu ating 
pînă la casare perioada prevăzută 
în normative, ceea ee evident cau
zează pagube economiei naționale.

Nu sînt puține cazurile cînd ase
menea utilaje, rămase ,,in pană" 
din cauza întreținerii necorespun
zătoare sau chiar a lipsei de între
ținere, stau nefolosite pe diferite 
galerii Pentru a se asigura totuși 
procesul de producție cu utilajele 
necesară, se recurge la scoaterea 

dm măgărie a altor utilaje noi. De 
altfel, aceasta este una .din princi
palele surse ale raportului neco- 
respunzâtor existent într-o serie de 
sectoare miniere între utilajele în 
funcțiune și al celor aflate în re
zervă sau în reparație.

Îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în privința reducerii chel
tuielilor de producție impune lichi
darea acestor neajunsuri care duc 
la irosirea unor fonduri importan
te investite în utilaje Buna între
ținere a utilajelor asigură atît des
fășurarea în bune conțjițîuni a pro
cesului de producție, cît și prelun

girea duratei lor de funcționare, 
ceea ee are ca efect reducerea pon
derii amortismentului în prețul de 
cost și, implicit, ieftinirea produc
ției.

Aceasta impune luarea de mă
suri pentru ca maiștrii mecanici de 
sectoare să acorde o atenție deo
sebită întreținerii mijloacelor fixe 
în conformitate eu caracteristicile 
fiecărui utilaj in parte. Este ade
vărat, trebuie rezolvate și alte, pro
bleme cum sînt : asigurarea ajunge
rii pînă la nivelul sectoarelor a 
cărților tehnice despre utilaje, apro
vizionarea exploatărilor cu lubri- 
fianții necesari, mai multă opera
tivitate și elasticitate în procurarea 
pieselor de schimb. Muncitorii sub
terani. atît cei însărcinați cu între
ținerea cît și cei care le manipu
lează. trebuie instruiți temeinic 
spre a cunoaște regulile de între
ținere. revizie, reparație si exploa
tare a utilajelor.

Desigur, problema abordată pre
zintă o mare complexitate, dar a- 
ceste cîteva aspecte sînt deosebit 
de importante pentru buna întreți
nere a utilajelor, condiție esențială 
pentru desfășurarea în condițiuni 
bune a procesului tehnologic si re
ducerea prețului de cost.

A. B.
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afișat» preturile ?

Sentimentul 
răspunderii

Organizația de partid de la ter
mocentrala' Paroșeni se preocupă 
cu atenție pentru ca fiecare comu
nist să devină fruntaș, comporta
rea Iui să fie un exemplu pentru 
ceilalți muncitori.

De pildă, într-una dip zile, la 
secția cazane, era nevoie de un su
dor priceput pentrp repararea țe
vilor sparte la zona medie de ra
diație a cazanului 4.

— Mă duc eu, s-a oferit comunis
tul Bîzdîc Stefan.

Fără să facă vreo schelă îțț fo
carul cazanului, care necesita mult 
timp sudorul a remediat defecțiu
nea executind lucrarea din exte
rior. In nouă ore totul a fast gata. 
Fapta lui a fost demnă. Exem
plul lui a fost urmat de tînă- 
rul Csabaî Ștefan, colegul său de 
muncă, care l-a ajutat și a avut 
ce-nvăța de la el.

Tineri prhnifi în 
rîndurile organizației

Birourile organizațiilor de bază 
P.C.’R. de Ia E.M. Uricani și E.M 
Petrlla, depun o muncă politică 
intensă pentru educarea tinerilor 
muncitori. Datorită acestui fapt u- 
nui număr tot mai mare de tineri 
li s-au dat recomandări, de către 
organizațiile U.T.C., șl au fost puși 
în discuția adunărilor generale de 
partid. Toți sînț evidențiați în în
trecerea socialistă șl în alte acțiuni 
cu caracter obștesc. Printre cei 
care au fost primiți în partid în 
ultimul timp, se numără : Cimin- 
ga loan, Jechean Mereuțr, Avră- 
moiu Ioan (de la F. M. Uricani) și 
Bîrsescu Marin. Marinică Mihai, 
Tuțuianu Manole, Mchita Vasile și 
Vacffruv Maria (de la E.M. Petrlla).

„s-a 
Dacă în

„nea- 
otnis" 
maga-

N O
ambalaje), în

astfel

Intrt fntr*un magazin. Vrei să 
cumperi un anumit produs. Avind 
banii numărați, din obișnuința, pri- 
Vlrea-ți caută prețul mărfii respec
tive. Vrei să știi dinainte cît te 
costă, ceea ce vrei să cumperi, dar 
ce țe faci constatînd că, din 
tenția" gestionarului, 
afișarea prețurilor ? 
zinele alimentare 
se poate, even
tual, trece Cu ve
derea acest amă
nunt (majoritatea 
mărfurilor avind 
prețurile tipărite pe
celelalte unități comerciale 
de omisiuni sînt inadmisibile Ase
menea neglijențe se mai ob
servă, mai ales, în unitățile de le
gume șț fructe. Iată un caz. Ne 
aflam în unitatea de legume și 
frucțe nr. 13 din Lupeni. O expo
ziție de mărfuri, așezate cu gusț, 
îți atrăgea privirea. Dacă te apro
piat însă, mînat de .curiozitatea de 
a vedea calitatea și prețurile fruc
telor și celorlalte produse expuse, 
rămîneai neplăcut surprins consta
tînd că ele nu sînt afișate. (Și la 
unitatea O.O.V.L.F. de iîngă podul 
Mălela se observă acest fenomen).

16 august
18,00 Telecronica economică

In ce ritm se ating para? 
metrii proiectați ?

18,30 Emisiune pentru copii 
Ala-Bala.
„Alma-Mater"
Opinii despre dezvoltarea 
învățămîntului superior. 
Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic. 
Publicitate.
Tedevacanța. Emisiune 
muzical-diș tractive.
„Orașe și orașe" — Rîm- 
nicu Vîlcea și Buzău.

20,50 Avanpremieră.
21,05 Film artistic: „Ceea ce 

nu se uită".
22,20 Telejurnalul de noapte.
22,35 închiderea emisiunii.

19,00

19,30
19,50

20,00

20,35

Ardeii, castraveții, cartofii n-aveau 
prețuri. Alte mărfuri ca mere, vi
nete etc. aveau preț corespunzător 
mărfii de calitatea I-a. Din păcate 
însă, ele nu justificau, prin aspect 
prețui cu care erau vîndute. Toy. 
Păpădie Petru, gestionarul unității 
de legume și fructe nr. 13 Lupeni 
întrebat dacă depozitul nu i-a tri

mis și mărfuri 
de calitatea II-a. 
ne-a asigurat că 
în ultima săptă- 
mînă a primit nu
mai de calitatea

I- a. Așa să fie oare ? O.O.V.L.F. are 
numai mărfuri .. calitatea 1. Nu în
țelegem de ce organele în drept nu 
aplică cu mai mare promptitudine 
reducerea prețurilor la acele pro
duse care, păstrate mai mult timp, 
își pierd aspectul inițial ? De ce 
sîntem obligați noi, cumpărătorii, 
să plătim castraveții, vinetele, me
rele și celelalte produse, puse în 
vînzare în unitățile de legume și 
fructe cu preț de calitatea I-a cînd, 
de fapt, ele ar trebui clasificate 
în rîndul mărfurilor de calitatea
II- a ?

■ Organele chemate să reglemen
teze această situație n-au nimic de 
spus ?

T E

In excursie

• AVIZAM
• DEZAPROBAM

In condiții mai mult decît
complet nedumerit. ParcăEram

nu puteam să-mi imaginez cele ce 
mi se afirmau GU certitudine. Era 
prea de tot ! Și incredibil. Am ple
cat împreună cu tov. Ion Covrig, 
secretarul comitetului orășenesc 
Petrii a al LI.T.C. să vedem în ce 
condiții sînt cazați tinerii munci
tori ai atelierului de reparții, a- 
parținînd sectorului I.F. Lonea. 
Trecînd podețul pește Jiu, în loca
litatea Lunca, mă gîndeam tocmai 
la cei care răspund de crearea unor 
condiții mai bune de locuit pentru 
tinerii lucrători ai atelierului. Mă 
gîndeam Ia necestăți și cerințe, la 
garsoniere și apartamente conforta
bile oferite de către stat oamenilor 
muncii. îmi imaginam că vinovății 
principali pentru lipsa de condiții 
umane nu pot fi decît locatarii că
minului respectiv care nu știu să 
se gospodărească. Credeam că voi 
vedea un cămin prost întreținut și 
gospodărit. Că anticiparea mi s-a 
dovedit eronată m-am edificat cu- 
rînd. Insă, nici acum, nu pot să-mi 
explic cum a putut fi lăsată o mî- 
nă de tineri să locuiască în condiții 
total Insalubre, neigienice, inuma
ne !

Cu ajutorul șefului de atelier 
Munteanu am pătruns într-o clă
dire roasă de vînturi și avariată de 
torentele de munte. O fostă maga
zie de scule care, acum, parcă im
ploră o necesitate categorică și ne
întârziată — dărimarea. O locuință 
lacustră (dacă-1 parafrazăm pe 
poetul George Bacovia), igrasioasă

în ultimul grad, care supune unui 
regim pestilențial, dezgustător și 
vătămător sănătății pe niște tineri 
muncitori 1 ,,E, oare, admisibil ca 
acestor oameni, care se perindă pe 
aici (pentru că multj, dintre cei 
mai buni și apreciați muncitori, 
părăsesc atelierul) să le oferiți de 
3—4 ani aceleași insuportabile con
diții ? — l-am întrebat pe impiega
tul de mișcare Bucur Vasile. Băie
ții spun că n-ați făcuț nimic pen
tru ei în acest timp...". „Am cerul, 
am făcut zeci de referate, am tri
mis adrese ; a constatat la fața lo
cului situația grea în care ne aflăm, 
și Inspecția sanitară de stat și con
ducerea I.F Petroșani 1 Degeaba ! 
Ni s-a promis, dar am rămas cu 
promisiunile..." — au fost singu
rele cuvinte pe care au ținut să ni

Examenul
(Urmare din

avem in 
nici in

ne

zile 
trudă,

Maistrul

de 
de

insalubre
le spună tov. Bucur. Ințelegînd 
greutățile, l-am întrebat apoi ce-au 
întreprins ei pentru ameliorarea 
condițiilor, pentru îmbunătățirea 
într-o oarecare măsură, a traiului 
acestor oameni. Indignat (I) impier 
gatul Bucur Vasile ne-a... părăsit. 
Uneori gesturile spun ceea ce nu 
se poate afirma sau nega-n cuvin
te ! Așa că...

Poate c-ar fi trebuit să facem o 
descriere amănunțită a „ambian
ței" și „mobilierului" camerelor de;, 
locuit în comun pe care le-am „ad
mirat". Consider însă că este inutil 
Utilă, oportună și absolut necesară, 
la ora actuală, nu poate fi decît 
schimbarea radicală a condițiilor 
de locuit ale muncitorilor de aici. , 
Pînă nu va fi crea tîrziu 1

V. T.

Bere blondă 
și bere ^Porter"

Duminică seara. La grădina 
de vară „Rare" din Petroșani. 
Ca de obicei, afluență mare. 
Se găsea bere „Porter" (pro
ducție românească). Dar căl
duță. De netolerat a fost însă 
altceva. Unele chelnerițe aveau 
bere în stoc, altele, aveau... 
lipsă. Și nici nu se împrumu
tau îptre ețe. Pentru că fie
care are sectorul el! Trebuia 
s-aștepți, însetat, eliberarea u- 
nei mese din sectorul chelne- 
riței posesoare a unor rezerve 
considerabile de bere. Încă o 
obiecție. Cineva, precis un 
cunoscut de-al responsabilului, 
aruneînd ostentativ priviri su
perioare celorlalți consumatori, 
și-a adus la masă sticle de 
bere românească. Nu „Por
ter", ci blondă de 3,50. Era 
singurul care avea (ascunsă 
sub masă) bere blondă!... 
fi ei 
bill" 
plini 
dine, 
gîndești că... practica diurnă 
i-a obișnuit să-și mai și întindă 
pretențiile in chipul cel mai 
lipsit de scrupule și fără jenă. 
Pînă acolo 
rați peptru

„Au. 
un cusur. Sînt... servia- 
— insinua cineva. Și 
țână-n git de... solicita- 
adăugăm. Dar cînd te

incit să... fie ono- 
deservire.

Curat răspuns...
La însemnarea „Ale noastre 

șl... ale statului" publicată la 
această rubrică intr-un număr 
trecut al ziarului nostru am 
primit răspuns din partea in
ginerului Szekely loan de la 
termocentrala Paroșeni. Pe 
patru, pagini și ceva de A-4 
cu un scris într-o forma mai 

' mult decît alambicată; sem
natarul răspunsului își arată 
nemulțumirea pentru cele scri- 

pentru ca pînă la urmă 
se contrazică ?i să afirme- 
nu este singurul care-și ți- 
mașina personală în gara- 

iutreprinderii. Și, poate

maistrului

se, 
să 
că 
ne 
ful
fără să-și dea seama, ne spu
ne că și-au mai ținut său își 
țin mașinile acolo și Wettel 
Roland, Teodosțu Tiberiu, Sur- 
mei Mihai, alături de Bota 
loan, Szekely Ioan și Dina Du
mitru, care, e drept, de un 
an de zile și-a schimbat locul 
de garare a mașinii. > Dacă-i 
așa cu atît mai rău, tovarășe 
inginer. In continuare se afir
mă că autorul notei vădește 
invidie față de ingineri și con
tinuă prin a arăta importanța 
profesiei de inginer, răspun
derea lor, pentru care, pasă
mite, ar avea acces la gara
jul întreprinderii, că însăși 
conducerea întreprinderii a 
încuviințat aceasta.

Și mai rău, iar de invidie... 
iluzie.

Almășan
despre acest om care 
și-a pus toate cunoș
tințele și pasiunea în 
meseria lui.

— Despre asemenea 
oameni merită să se 
scrie la ziar — spunea 
secretarul comitetului 
de partid.

Avea dreptate. Do
vadă sînt rîndurile de 
față pe care le pu
blicăm-

P. S. Mașina de ex
tracție de la mina II 
Lonea a puțului auxi
liar, a intrat in func
țiune la termenul pre
văzut în grafic. Este 
meritul constructorilor 
de pe acest șantier în 
care vioara numărul 
unu a fost maistrul 
Almășan Sabin.

prisosință, 
sistem de 
asigură un 
de siguran-

mică nu maț 
Valea Jiului, 
țară. O să ne fie cam 
greu, ca la orice lucru 
nou.

— De greutăți nu 
speriem.

Au trecut 
muncă, de 
frămîntări.
Almășan Sabin simțea 
ajutorul ortacilor, al 
conducerii întreprinde
rii. II încurajau cu 
toții. Veni și ziua ma
relui examen. Pornirea 
mașinii de 
încercarea 
de frînare. 
iar emoții.

mers

Sistemul de frînare a 
acționat cu promptitu
dine. Almășan Sabin a 
trecut examenul' cu 
„foarte bine".

Inginerul Lăsat și 
secretarul de partid 
Găgeanu Dumitru l-au 
felicitat cu căldură. O 
merita cu 
Prin noul 
fringre se 
inalt grad
ță în exploatarea in
stalației de extracție.

...Mai zilele trecute, 
în biroul directorului 
T.C.M.M.-ului se dis
cuta despre aportul a- 
duș în muncă de că
tre maistrul Almășan 
Sabin și ortacii săi. 
Cei de față aveau nu
mai cuvinte de laudă

extracție și 
sistemului 
Emoții și 

Totul însă 
carte.

17 august

; 18,05
INCURSIUNE IN COTIDIAN. 
Concert de melodii românești;
Sport; 19,40 Varietăți muzi- 
20,00 RADIOGAZETA DE

i

Cupa macaralei-excavator se „înfruptă" cu lăcomie din pietriș și ni
sip, incărcindu-l apoi în mașini. Acesta va folosi oa „materie primă" la 
reamenajarea minei Livezeai.

PROGRAMUL 1 : o,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rutier;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7.45 SUMARUL PRESEI; 8,00 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
La microfon, melodia preferată; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,03 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
RADIOMAGAZINUL ASCULTĂ
TOARELOR; 10,00 Pagini din ope
rete,- 10,10 Curs de limba germană;
10.30 Tablouri din baletul „La poar
ta tării basmelor" de Iadei Gabor,-.

11,00 BULETIN DE ȘTIRI) 11,03 
Cronica economică; 11,15 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; (2,00 Muzică ușoara;
12,15 Din însemnările instructorului 
artistic. Munca de finalizare a spec
tacolului în aer liber; 12,25 Muzică 
populară; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 Succese 
ale muzicii ușoare,- 13,30 Intîliiire 
cu melodia populară Și interpretul 
preferat; 14,00 Formațiile Paul 
Ghentaer și Trumpet Boy,- 14,15 
Tot înainte; 14,35 Muzică ușoară; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bulețin 
meteo-rutier; 10,05 Dragostea de 
patrie in eposul românesc. Montaj 
literar-muzical; 15,20 Recital de 9-

peră Traian Pppescu; 15,50 Hore și 
Sîrbe; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Muzică 
ușoară; 17,30 Formația de cameră 
„I. Menestrelii"; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 RADIOSIMPOZION: 
18,40 
19,00 
19,30 
cale;
SEARĂ; 20,30 Muzică ușoară; 20,50 
Muzică populară; . 21,05 ANTENA 
TINERETULUI; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Intîlnire cu jazzul ; Succese 
ale jazz-ului românesc; 22,45 MO
MENT POETIC. Peisaj românesc; 
23,00 Muzică ușoară; 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții,- 2,00 Buletin meteo-rutier,- 2,02 
Melodiile nopții (continuare); 2,55— 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
met eo-tu tier.
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Lucrările sesiunii Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare

Mesajul 
președintelui Johnson 
către Congresul S.U.A.

Evoluția evenimentelor din Nigeria

GENEVA 15 (Agerpres). — La 15 
august s-au deschis la Geneva lu
crările celei de-a V-a sesiuni a 
Consilului O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare.

Lucrările sesiunii vor avea ca 
obiectiv principal pregătirea celei 
de-a Ii-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) care urmează să se 
desfășoare în februarie-martie 1968 
la New Delhi.

In afară de aceasta, Consiliul va 
mai analiza și alte aspecte impor
tante ale comerțului internațional 
ca : principiile relațiilor comercia
le internaționale, relațiile comercia 
le -internaționale, relațiile comer
ciale dintre țări cu sisteme social- 
economice diferite, comerțul cu

produse de bază, manufacturate 
etc.

Din delegația țării noastre la se
siunea Consiliului fac parte tova
rășii : Titus Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, șeful 
delegației, Octavian Bărbulescu, di
rector adjunct în M.A.E., Alexan
dru Zamfir, director adjunct în 
M.C.E., supleanți, precum și consi
lieri și experți-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a adresat 
luni Congresului american un me
saj în care propune o cooperare 
mondială în domeniul telecomuni
cațiilor prin sateliți. 

Totodată, Johnson 
crearea unei comisii

a anunțat 
speciale în

sărcinate cu revizuirea politicii
guvernamentale în domeniul tele
comunicațiilor. Comisia va fi pre
zidată de Eugene Rostow, subse
cretar de stat pentru afacerile
politice.

Fotografierea PMtoioi 
din Cojinos

Oficialitățile N.A.S.A. au pu
blicat prima fotografie care 
reproduce complet suprafața 
Pămîntului luminată de Soa
re. Ea a fost realizată la 8 
august de camerele de luat 
vederi de pe „Lunar Orbiter- 
5“ de la o distanță de 340 000 
km depărtare de Pămînt. In 
fotografie se disting cu clari
tate Grecia ?! Italia, țările O- 
rientului Apropiat, Marea Ro
șie, Canalul de Suez și întrea
ga coastă a Africii Orientale. 
Alte regiuni ale globului te
restru fotografiate sînt acope
rite parțial sau total de nori.

Pe de altă parte, Adminis
trația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că „Lunar Orbiter-5" 
și-a îndeplinit în întregime 
programul, furnizînd fotogra
fii ale suprafeței Lunii de 
foarte bună claritate, îndeo
sebi a unor zone unde peste 
doi sau trei ani ar urma să 
aselenizeze viitorii cosmonauți 
americani în cadrul progra
mului „Apollo“.

Declarația M. A. E.
HANOI 15 (Agerpres). — După 

cum transmite V.N.A., un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație prin care 
se condamnă energic Statele U- 
nite pentru bombardarea a nu
meroase regiuni din zona demili
tarizată și regiunea Vinh Linh de 
pe teritoriul R.D. Vietnam.

La 13 august S.U.A. au trimis din 
nou mai multe formații de avioane 
„B-52“ pentru a bombarda satul 
Trung Son din partea de sud a 
zonei demilitarizate, precum și sa
tele Vinh Son, Vinh Truong, Vinh 
Tan și Vinh Quang din partea de 
nord. Au fost bombardate, de a- 
semenea, mai multe sate din re
giunea Vinh Linh, de pe teritoriul

al R. D. Vietnam
Intensificarea bombardamentelor 

întreprinse de avioane „B-52“ îm
potriva zonei demilitarizate, alături 
de raidurile aeriene asupra capi
talei, orașul Hanoi, și hotărîrea 
de a disloca și mai multe trupe a- 
mericarie și satelite în Vietnamul 
de sud ilustrează planul cercurilor 
imperialiste americane de a inten
sifica și extinde războiul de agre
siune din Vietnam, a spus purtă
torul de cuvînt.

El a subliniat că „Ministerul A- 
facerilor Externe al R.D. Vietnam 
denunță acest act de război comis 
de S.U.A. și cere; guvernului ame
rican să pună capăt tuturor ac
tivităților militare din zona demi
litarizată, să respecte cu strictețe

LAGOS 15 (Agerpres). — Evolu
ția evenimentelor din Nigeria se 
menține în cadrul aceleiași incer
titudini semnalate îhcă de la de
clanșarea ostilităților dintre tru
pele federale și cele ale regiunii 
secesioniste. Comunicatele militare 
transmise de cele două părți an
gajate în conflict continuă să se 
dezmintă reciproc. Intr-un comuni
cat dat publicității Ia Lagos, gu
vernul federal a recunoscut că tru
pele regiunii estice au pătruns în 
teritoriul provinciei de centru vest, 
unde li s-au alăturat importante 
forțe locale. Comunicatul a dezmin
țit însă știrile privind ocuparea de 
către biafrezi a trei orașe din re
giunea nordică. Pe de altă parte 
se precizează că trupele federale 
înaintează pe mai multe fronturi 
spre Benin, capitala regiunii de 
centru-vest, iar toți locuitorii care 
au rămas loiali guvernului central 
au fost chemați să li se alăture.

In același timp, după cum men
ționează agenția U.PJ., conducăto
rul trupelor răsculate din regiunea 
de centru vest, locotenent colone
lul Victor Banjo, a anunțat luni

seara că la Benin a fost format,un 
guvern provizoriu, independent â- 
tît față de Lagos cît și de Enugu.

In capitala federală au sosit luni 
cu vasul vest-german „Steinhofft" 
aproximativ 1100 de persoane? din 
regiunea de centru-vest. Printre ă- 
ceștia se află peste 800 de nige
rieni aparținînd tribului Nordi 
haussa, refugiați de tema uno” e- 
ventuale represiuni din partea tri- 
bului rival, Iobs, din ai cărui mem
bri sînt formate cea mai măre par
te trupe biafreze.

Totodată, menționează agenția 
A.P., la Lagos a avut loc luni seară 
o întrevedere între șeful statului 
nigerian, Gowon, și John Cordle, 
membru al Parlamentului britanic'.

La încheierea convorbirilor, aces
ta a declarat că Gowon s-ar referi 
la „posibilitatea unor negocieri" ca 
un mijloc de a pune capăt războiu
lui civil. Este pentru prima dată, 
precizează agenția citată, cînd șeful 
statului nigerian întrevede, în mod 
public, posibilitatea unor negocieri 
cu conducătorii regiunii secesismis- 
te.

ADEN

Forțele patriotice au atacat 
o închisoare eliberînd deținuți!

Vietnamului de nord.
Bombardamentele au provocat 

multe pierderi în rîndul oamenilor 
și de bunuri materiale.

statutul acestei zone, 
necondiționat bombardarea și toa
te celelalte acte de război împotri
va R.D. Vietnam.

Ciocnirî între partizani 
și armata Rhodesiei
SALISBURY 15 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat oficial al auto
rităților de la Salisbury s-a anun
țat că în nordul Rhodesiei, în re
giunea Ma tableland, au avut loc 
duminică ciocniri violente între 
„forțele de ordine" și un grup de 
patrioți rhodesieni. Doi soldați gu
vernamentali au fost uciși, iar pa
tru răniți. S-a anunțat, de aseme
nea, că în cursul luptelor forțele 
guvernamentale 
de aviație.

Reprezentanța 
am a partidului
african Zimbabwe (Zapu), interzis 
de autoritățile rasiste, a dat publi-

au fost sprijinite

din Dar Es-Sala- 
Uniunea poporului

să înceteze

populația au atacat 
au eliberat pe deți- 
obligînd, în același 
statului, șeikul Ab-

Au fost 
de case.

bucnat un mare incendiu.
distruse aproximativ 200 
Peste 1000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

Noi cutremure -s
de pămînt în Franța

citații un comunicat potrivit că
ruia săptămîna trecută detașamen
tele de patrioți africani din Rhode
sia au lansat un alt atac, la sud de 
Kariba, în cursul căruia au fost 
uciși cel puțin șapte soldați guver
namentali.

ADEN 15 (Agerpres). — Agenția 
United. Press International infor
mează că marți la Aden au sosit 
știri potrivit cărora într-un alt 
stat al Federației Arabiiei de sud 
— Dathina — forțele de eliberare 
împreună cu 
închisoarea și 
nuții politici, 
timp, pe șeful
dul Qader Binshaye, să demisio
neze. Dacă aceste știri vor fi con
firmate, subliniază agenția citată, 
înseamnă că forțele de opoziție 
care luptă împotriva autorităților 
instalate de Marea Britanic vor fi 
luat controlul asupra a cinci din
tre statele Federației — Dhala. 
Muflihi, Lahej, Shai și Dathina.

Vizîta președintelui 
I. B. Tito în Irak

Conferință a unor
BAGDAD 15 (Agerpres). — Marți 

s-a deschis la Bagdad conferința 
miniștrilor arabi ad finanțelor, e- 
conomiei și petrolului, a cărei or
ganizare a fost hotărîtă la reuniu
nea miniștrilor de externe de la

miniștri arabi
Khartum. La conferință urmează 
să fie stabilită o politică economi
că unitară a țărilor arabe în unele 
domenii ale relațiilor comerciale 
internaționale.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Marți 
au început la Bagdad convorbirile 
dintre președintele Irakului, Abdul 
Rahman Aref, și președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care 
a sosit în Irak pentru o scurtă 
vizită oficială.

Agenția irakiană de informații 
anunță că în cursul întrevederii 
cei doi oameni de stat discută 
probleme internaționale, situația 
din Orientul Mijlociu și probleme 
de interes comun pentru Irak și 
Iugoslavia.

★
ADEN 15 (Agerpres). — In ur

ma mitralierii de către trupele bri
tanice, a unor clădiri în. care se 
refugiaseră patrioți arabi, în car
tierul AI-Kahira din Aden a iz-

BORDEAUX 15 (Agerpres). 
Patru noi cutremure de pă
mînt de slabă intensitate au 
fost înregistrate luni jdupă- 
amiază în satul Arette (în a- 
propierea Pirineilor de jos). 
Agenția France Presse preci
zează că acestea n-au agravat 
pagubele materiale provocate 
de cutremurele din noaptea 
trecută. Populația continuă o- 
perațiunile de înlăturare a rui
nelor pentru recuperarea bu
nurilor.

Incidente rasiale in S.IJ.A»
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Participanții la marșul negrilor ini
țiat săptămîna trecută de la Bo
galusa la Baton Rouge, capitala 
Statului Louisiana, au sosit în lo
calitatea Hammond. Chiar în mo
mentul sosirii au avut loc incidente

Regis Debray 
ia fi judecat

Postul de radio „Nueva Ameri- 
ca“ a anunțat că Regis Debray, pu
blicist francez, împreună cu alte 
opt persoane implicate de autori
tățile boliviene într-un proces sub 
acuzația de a fi sprijinit mișcarea 
de partizani, vor fi judecați la El 
Pineal, sat situat la 100 km nord- 
vest de Camiri, într-o regiune mun
toasă greu accesibilă din Montea- 
gudo

• TUNIS. — Regele Hussein al 
Iordaniei va vizita Tunisia la 20 
august.

0 TOKIO. Morarji Desai, vice- 
premierul Indiei, a sosit luni la 
Tokio într-o vizită oficială la inivi- 
tația Ministrului Afacerilor Exter
ne al Japoniei.

Guyanej s-a deschis consfătuirea reprezentanților 
din regiunea Mării Caraibilor,
la consfătuire, economiști și sociologi, vor aborda 

dezvoltarea economică a țărilor din această regiune.

Consfătuirea reprezentanților 
țărilor din regiunea Mării Caraibilor

In capitala 
guvernelor țărilor 

Participanții 
probleme privind

Declarațiile senatorului Mansfield
Consider că Statele Unite au 

intervenit prea mult în diferite 
probleme internaționale, a declarat 
senatorul Mansfield, liderul majo
rității democrate din Senat, într-un 
interviu publicat de săpiămînalul 
„Der Spiegel". Mansfield s-a pro
nunțat și cu acest prilej pentru 
o retragere mai substanțială a 
trupelor americane din Europa 
occidentală. „Este timpul, a spus 
el, ca țările vest-europene să-și 
asume marea parte a propriei lor 
apărări. Este tiJntfMl să ne măi

gîndim asupra justeții staționării 
trupelor noastre în Germania (Fe
derală) și în Europa".

0 HANOI. Agenția V.N.A. 
anunță că potrivit unor ra
poarte suplimentare, în ulti
mele zile pe teritoriul R. D, 
Vietnam au mai fost doborîte 
cinci avioane americane. Nu
mărul total al aparatelor de 
zbor ale S.U.A. nimicite pînă 
în prezent de Armata Popu
lară Vietnameză se ridică la 
2185.

între negrii din localitate și un 
grup de rasiști albi în cursul că
rora s-a făcut uz de arme. 5 oa
meni au fost răniți, dintre care doi 
foarte grav. Poliția a intervenit și 
a arestat 10 negrii. Autoritățile au 
declarat că a fost o simplă coinci
dență, incidentele neavînd nici o 

' legătură cu marșul populației de 
culoare. Poate că și blocarea- de 
către rasiști a intrării restaurantu
lui din localitate pentru a nu per
mite accesul negrilor a fost tot o 
coincidență...

★

Inundații la Nenana
Situat la aproximativ 

80 km de Fairbanks 
(statul Alaska), orașul 
Nenana 
regiune 
urmare

a fost declarat 
devastată, ca 
a revărsării

rîului Tanana. Orașul a 
fost evacuat aproape în 
întregime. Rîul Chena, 
care curge pe lîngă 
Fairbanks a ieșit, de 
asemenea, din albia sa,

creînd pericolul unor 
inundații în regiunile 
înconjurătoare. Pînă în 
prezent aproximativ 100 
de familii au fost ne
voite să-și părăsească 
căminele.'

NEW YORK 15 (Agerpres).' — 
Aproximativ 1 000 de persoane So
site din cele mai îndepărtate. col
țuri ale statului Mississippi au par
ticipat la un miting al populației 
de culoare. Participanții s-au adu
nat în capitala statului — Jackson 
— după un marș de cîteva zile, 
pentru a cere majorarea alocațiilor 
în cadrul programelor de 
sărăcia. Participanții la 
organizat în fața .clădirii 
legislative au cerut ea o
a lor să fie. primită de guvernato
rul statului. Paul Johnson. Acesta 
a refuzat să primească delegația 
declarînd că „în statul Mississippi 
nu există săraci"

luptă cu 
mitingul 
Adunării 
delegație
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