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DIN EXPERIENȚA 
OR6ANIZAȚIILOR DE PARTID Un obiectiv major 

în fața organizaților pe schimburi: 
ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI Șl 
A RĂSPUNDERII FAȚĂ DE 
RESPECTAREA N.T.S.

"s-

de bază din care 30 orga- 
pe schimburi, acestea din 

cuprinzînd 61 la sută din 
membriloi de partid. Comi-

Un rol hotărîtor în creșterea 
competenței și rolului organizațiilor 
de partid, în mobilizarea lor la 
înfăptuirea sarcinilor majore care 
le stau în față privind întărirea 
disciplinei și respectarea N.T.S., 
ta. avut îmbunătățirea structurii 
organizatorice a organizației noas
tre de partid pe mină prin crearea 
«Organizațiilor de bază pe schimburi 
și de comitete de partid pe sec
toare.

Ca urmare a îmbunătățirii struc
turii organizatorice avem 43 orga
nizații 
nizații 
urmă 
totalul
tetul nostru de partid s-a preocu
pat cu simț de răspundere de con
solidarea organizațiilor-de bază pe 
schimburi. Ip birourile c-nniza- 
țiilor de bază au fost alșșf. tovarăși 
eu prestigiu și cu experiență. ,A- 
ceștia au fost instruiți după alegeri, 
peț^aza planului tematic elaborat 
de' afganele superioare de partid, 
cu cunoștințele necesare desfășură- 
T»S“ilttei activități rodnice. Perio- 

membrii birourilor organiza
țiilor de bază sînt instruiți cu sar
cinile curente ce revin muncii de 
partid De asemenea, s-a analizat 
modul cum se traduc în viață la 
exploatarea noastră sarcinile iz- 
vprîte.din hotărîrile Plenarei C.C. 
Bl P,C.R. din decembrie 1966 pri
vind organizarea; științifică a pro
ducției și a muncii, reducerea chel- 
tuie. lor materiale de producție, 
folosirea cît mai judicioasă a for
ței de muncă și a fondului de timp. 
De un real folos în îmbunătățirea 
stilului și a metodelor de muncă ale 
birourilor organizațiilor de bază 
pe schimburi â fost repartizarea 
membrilor comitetului de partid

pe mină, precum și ai comitetelor 
de partid pe sectoare spre a le a- 
juta concret îri activitate.

Măsurile ' politicp-organizatorice 
luate de comitetul de partid au 
asigurat ca organizațiile pe schim
buri să fie pregătite și suficient de 
mature spre a analiza, în lumina 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. 
a P.C.R. din decembrie 1966, mo
dul cum este folosit timpul de lu
cru. Temeinicia cu care comuniștii 
de lâ exploatarea noastră au ana
lizat în adunările generale de par
tid problema folosirii integrale a 
timpului de lucru este evidențiată 
de cele 126. propuneri făcute pen
tru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, pentru creșterea 
producției și a productivității. mun
cii, pentru realizarea- de economii 
la prețul de' cost „Comitetul de 
partid ă indicat' comitetelor de 
partid pe sectoare, birourilor orga
nizațiilor de 
sectoarelor Să Sintetizeze propune
rile făcute în adunările' de partid

bază și conducerii

loan RACZEK
secretarul comitetului de partid 

al E.M. Lupeni 

(Continuare în pa^t^a 3-a)

Vizita ministrului 
afacerilor externe al Iranului

PE VALEA
Miercuri dimineața ministrul a- 

facerilor externe al Iranului, Ar- 
deshir Zahedi, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
a făcut o călătorie pe Valea Pra
hovei.

La Brazi, oaspeții iranieni s-au 
oprit să viziteze moderna rafină-. 
nie construită în această localitate. 
La sosire, au fost întâmpinați de 
ing. Nicolae Mărculescu, director 
general în Ministerul Petrolului și 
ing. Bujor . Olteanu, directorul- ge- . 
neral al rafinăriei.

După ce a vizitat cu interes o 
serie de instalații ale rafinăriei,

Luminile abatajului

Foto: N. Moldoveana

FLORI DE... ZAHAR
Ș

ma colegilor de muncă
Deși puțin numeros, 

colectivul laboratorului 
de cofetărie din Petro
șani a T.A.P.L. (condus

cei 14 ani de de tov. Trifan loan), ob
ține lună de lună im
portante depășiri de 
plan. Iii iulie de pildă, 
această- unitate a pus

...Profesia * de cofetar 
este o meserie frumoa
să și interesantă care 
cere celor ce o practică 
dragoste, inițiativă și 
fantezie, chiar multă 
fantezie. Se pare că a- 
ceste trăsături o carac
terizează pe Nicula Mar
gareta, decoratoare la 
laboratorul de cofetărie 
a T.A.P.L.
Deși încă tînără in 
ceasta 
îndrăgit 
meseria 
pune în
cunoștințele 
în școală, combinate cu 
gust și inițiativă. Mii- 
nile ei îndemînatice 
modelează cu ușurință 
flori de... zahăr și alte 
figuri artistice.'

In acest

ministrul afacerilor externe s 
Iranului a semnat în cartea de o- 
noare felicitând colectivul de mun
citori; ingineri și tehnicieni pentru 
realizările lor obținute în produc
ție.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază, la Pre
deal, pe ministrul afacerilor-exter
ne al Iranului, Ardeshir Zahedi, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră la invitația guvernului ro
mân.

In timpul întrevederii ău fost dis
cutate, într-o atmosferă prieteneas
că, probleme care. prezintă -interes 
reciproc, s-a exprimat satisfacția 
față,de stadiul actual- al > dezvoltării 
relațiilor dintre România și Iran, 
evidențiindu-se -posibilitățile de ex
tindere a colaborării dintre cele 
două țărij Au fost relevate, de ase
menea, ’ aspecte ale situației inter
naționale actuale.'

La întrevedere au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Pavel Silărd, ambasadorul Româ
niei la Teheran, și Ștefan Cleja, 
ambasador, directei în MiAiE. i-u

Se prea ..poate ca rîn- 
durile acestea să .nu aibă 
ecou jn conștiința celui 
căruia i-au fost adresate. 
El a împrumutat chipul 
iresponsabilității și se 
plimbă' nestingheriț prin 
tară în vreme ce la e- 
tajul B, într-un bloc 
Lupeni...

din

a iresponsabilității — a 
aflat povestea aceasta 
din • gură biihîcii. Mama ' 
sa a venit-în Valea Jiu
lui,-,1a surorile sale. S-a 
îmbolnăvit de T.B..C. pul
monar și-în urma , unei 
mari intervenții chirurgi
cale a fost pensionată.

. Apoi s-a căsătorit cu Fi
lip Filip din comuna Pui. 

.Mama și-a găsit deci tin 
rost al său fără, să se 
gîndească prea mult ce 
se va întâmpla cu fetiță 
pe care soțul său nu o 
acceptă. Copila a rămas 
Să trăiască din mila ihă- 
tușii sale și a unei' bu
nici care ea însăși 
are nevoie de. spri
jin. In familia cuplățotu- 
lui Poloțca Ștefan (un
chiul prin alianță . ăl 
Anei) m^i sînt doi co
pii. Posibilitățile de trai 
nu Sînt tocmai optime. 
Ba sînt chiar destul de 
modeste. Așa stând lu
crurile, Ană a devenit o 
povară in casa mătușii 
sale. „Vedeți ^.dumnea
voastră — ne spunea a* 
ceasta,—.fetița s,-ș făcut 
finare, 'îl trebuie' ‘ haine, 
ăvâm și* noi dpi copii-. 
mamă-sa n-are posibil I- 
tăți s-p țină... Ie -mai a- 
juta si pe ea îi pe -fe
tiță, un frate șl nostru, 
dar a plecat militar. 5o- 
țul ei n-o vrea cu fetița... 
și ni-i greu și nouă". Din 
stânjeneala ei, din mo
dul în care trecea fără- 
legătură de la o afirma
ție la alta am înțeles că 
Ana nu mai fi dorită în 
acșastă casă. Pentru asta 

. familia Poloțca nu poa-

0 fetita 
de 11 ani 
implora milă

muncesc și alte 'lucră
toare pricepute. Printre 
ele se numără comunis
ta Anca Iuliana, decana 
de vîrstă a laboratoru
lui.. In
cînd muncește acolo to
varășa Anca a reușit să 
deprindă atît de bine 
tainele meseriei de co
fetar incit, astăzi este la dispoziția comerțului 
apreciată de întregul co
lectiv pentru hărnicia 
și îndemînarea ei. S-au 
rostit numai cuvinte de 
laudă și 
Rozalia, 
toare a
Operativitatea 
muncește și conștiincio
zitatea cu care-și face 
datoria la finisarea pro
duselor . ce urmează să

. ia .calea unităților de 
laborator desfacere i-au- adus sti-

despre Burlec 
o altă lucră- 

laboratdrului. 
cu care

Burlec Rozalia, Nicula Margareta și Bondrea Ileana (în clișeu) pre
gătesc CU îademînare aluatul pentru o, nouă- „șarjă"-de prăjituri.

Un Control atent și tava cu prăjituri va intra în cup
tor. Tovarășa Anca Iuliana (în clișeu) este îRțjțtdeauna 

atentă ca produsele preparate de ea să aibă 
calitatea Corespunzătoare

Foto: E. DOBOȘ 
corespondent

Petroșani, 
a- 

activitate, ea a 
în așa măsură 
aleasă, incit își 
slujba ei toate 

dobîndite

cu 33 la sută mai multe 
produse de cofetărie de- 
cît avusese '• planificat. 
In luna august colecti
vul laboratorului va in
troduce în rețeaua de 
desfacere cîteva produ
se noi printre care un 
tort ruSesc preparat du
pă o rețetă locală și o' 
prăjitură cu fructe’ de
numită ; „fantezie". Le 
așteptăm cu plăcere.

M. C.

A pus mîna pe hîrtie 
și pe stilou și ne-a scris 
nouă : ’„Sîiît o fetiță săr
mană. In aceste 
te de disperare, 
crimi în ochi vin 
neavoastră și vă 

’ tot sufTdtul meu

momea- 
cu la- 

la dum- 
rog din 
de Co

pil să mă ajutați și pe 
mine' să-mi găsesd tatăl". 
Scrisoarea ei nu- cuprin
dea ‘întregul adevăr. Ne 
aducea la cunoștință doar 
că nțatna' ei e căsătorită 
a- doua oară și că tatăl 
vitreg nu o acceptă șt 
pe ea, pe Ana, în căs- . 
nicia lor. Deplasarea la 
Lupeni a aruncat foarte 
puțină lumină asupra ca
zului fetiței Herghelegiu 
Ana. Iată pe scurt po
vesteai ei. Mama sa, Ioa
na — pe numele soțului, 
Filip — l-a cunoscut cu 
12 ani în urmă, în co- 
rrîuna Risipiți din raionul 
Calafat, pe 'tractoristul 
Herghelegiu Marin. Din 
concubinajul lor s-a năs
cut fetita, Ana, pe care 
tatăl a recunoscut,» ca 
fiică. Dovadg e că poar
tă numele său. A recu
noscut-o și a părăsit-o la 
vîrăța^d-s iouă luni. Aha 
—- fiică a credulității și

ION CIOCLE1 j ■ ț

(Continuare in pag. a 2-a)
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# problemă comerciala de sezon t

mcim 
jicaitră.

CUM AJUNGE LAPTELE 
)$II DERIVATELE LUI 
LA CONSUMATOR?

Zilele călduroase de vară determină gospodinele să por
nească la ore matinale^ spre magazinele alimentare pentru 
a-și face cumpărăturile. Laptele proaspăt, untul, iaurtul, 
smîntîna sau frișca sînt întotdeauna cap de listă între pro
dusele necesare micului dejun. In majoritatea cazurilor gos
podinele se reîntorc acasă mulțumite, avînd produsele alimen
tare dorite în sacoșă. Dar nu întotdeauna se întîmplă așa. 
Sînt zile and nu reușesc să găsească, în primele ore după 
deschiderea magazinelor, produsele lactate căutate. Sesizările 
sosite la redacție ne-au determinat să facem • vizită prin 
cîteva unități comerciale care desfac produse lactate.

Față-n față
Pe teren, sesizările cumpărători

lor s-au dovedit întrutotul înteme
iate. Intr-adevăr, sînt zile — mai 
ales cele călduroase — cînd în pri
mele ore ale deschiderii magazinele 
sînt asaltate de cumpărători, dar 
aceștia nu găsesc produse lactate 
proaspete, de calitate corespunză
toare. S-a întîmplat, și nu o dată, 
că la ora 7 dimineața în unele u- 
niități cum sînt nr. 5, nr. 7 și nr, 
10 din Petroșani, produsele lactate 
puse în vinzare să fie deja... aci
dulate (acre). Mai pot fi numite a- 
cestea mărfuri proaspete ? Deficien
ța este oarecum inexplicabilă, în
trucât unitățile respective coman
dă cu destulă prudență mărfurile 
amintite și sînt înzestrate cu fri
gidere care le permit să păstreze 
nealterate produsele lactate de la 
o zi la alta.

Datorită grijii partidului și sta
tului nostru pentru satisfacerea ce
rințelor de aprovizionare ale popu
lației din Valea Jiului, la Livezepi 
s-a dat în folosință o modernă fa
brică de lapte, capabilă să satisfacă 
nu numai cerințele de consum de 
aici, ci și din alte regiuni. Ținîad 
seama de capacitatea de produțiie 
a fabricii, s-au luat măsuri ca ma
teria primă — laptele — să fie co
lectat din regiuni învecinate și a- 
dus cu cisterne frigorifice moder
ne la locul de fabricație. Dec! au 
fost create condiții ca pretențiile 
consumatorului de produse lactate 
din Valea Jiului să ffe satisfăcute 
pe deplin. Iată ce spun în le
gătură cu aprovizionarea cu lapte 
și derivatele lui cumpărătorii:

„In anumite zile laptele, care 
toată iarna era adus între orele 
6—7 în magazine, nu sosește decît 
după ora 8. Poate și mai tîrzlu". 
(MATEI ANA, Petroșani).

„Intr-una din zilele lui august, 
am așteptat peste două ore sosirea 
laptelui și a celorlalte produse lac
tate. Dar n-a venit mașina și am 
plecat fără lapte acasă". (BAGĂIAN 
IOANA, Petroșani).

Relatările celor două cumpără
toare au fost confirmate și de către 
ALTMAN IOZEFA, gestionara uni
tății nr. 104 pentru desfacerea lap
telui din localitate :

„Potrivit comenzii nr. 5 588 — 
ne-a șpus ea — în ziua de 6 august 
trebuia să primesc 96 litri de lapte, 
dar mașina n-a venit deloc. Lap
tele comandat mi-a fost adus nu
mai luni, în ziua de 7 august, cînd 
l-am refuzat. Supărați, manipulato
rul Jaldos Iosif și șoferul Ionescu 
au încercat să mă „convingă", cu 

tonul ridicat și cu înjurături, să 
primesc laptele alterat".

Tlrziu a sosit laptele în ultima 
s&ptămînă și In unitățile nr. 5 șl 
nr. 92 din Petroșani. La magazinul 
din halele piețli Petroșani se în- 
timplă deseori ca laptele să ajun
gă chiar și după ora 9. Oare nu 
există posibilitatea să se remedie
ze această anomalie? Respectiva 
întrebare a fost adresată conduce
rii fabricii de lapte. A răspuns tov. 
ing. BUZOIANU 1OAN, directorul 
fabricii. El ne-a informat asupra 
următoarelor probleme ;

...„In general, fabrica reușește să 
onoreze șl să transporte, pină la 
ora 8,30, comenzile magazinelor. 
Este adevărat că In unele zile pro
dusele fabricii ajung ceva mal tîr
zlu la unitățile de desfacere, dar 
acest lucru a fost determinat, In lu
na august, de defectarea unor mij
loace de transport. Pe măsura po
sibilităților această situație se va 
reglementa".

Np contestăm bunele intenții ale 
colectivului fabricii, dar considerăm 
util să relevăm că, în ziua de 11 
august a. c„ nu numai că a sosit 
tîrziu, dar laptele repartizat unită
ților alimentare din Lonea a fost 
refuzat de gestionari, deoarece la 
data sosirii lui a fost acidulat...

Frigiderele 
să fie vinovate?

„Mi s-a întîmplat de cîteva ori 
să cumpăr iaurt și brînză de vaci, 
produse pe care nu le-am putut 
consuma, fiind prea acidulate". (PO
PA CRISTINA, Petroșani).

Asemenea cazuri ne-au semnalai 
și alți oonsumatori. Investigațiile 
făcute pe teren ne-au permis să a- 
flăm că pe rețeaua comercială apar, 
aproape zilnic, astfel de produse.

Precum este bine cunoscut, na
vetele metalice cu sticle cu lapte, 
aduse dimineața, sînt așezate în 
fața unităților de desfacere unde 
de multe ori stau 1—2 ore. La des
chiderea magazinelor ele sînt duse 
înăuntru. Normal ar fi ca vînză- 
torii să scoată imediat din ele sti
clele cu lapte și să le introducă în 
frigidere. Dar nu se procedează 
așa. De regulă sînt așezate la în- 
tîmplare; uneori nici seara, după 
închiderea magazinului sticlele cu 
lapte nu-și găsesc loc în frigidere. 
Rezultatul este firesc și inevitabil. 
Laptele precum și celelalte derri 
vate ale lui se acidulează, își pierd 
calitatea inițială, din care motiv 
sînt refuzate de cumpărător.

„Acidularea lactatelor are mai 
multe cauze — ne-a destăinuit tov. 
ing. BUZOIANU IOAN. Laptele, 
care pleacă pe poarta fabricii se 
încadrează, calitativ, în STAS-urile 
în vigoare. Prin urmare acidularea 
laptelui și a celorlalte produse sur
vine după sosirea în unitățile de 
desfacere. Cauza nu este un secret 
pentru nimeni. Produsele noastre 
nu sînt păstrate în mod corespun
zător. Voi argumenta cele spuse. La 
magazinul nr 10 din cartierul Lî- 
vezeni Petroșani. spre exemplu, 
cu prilejul unul control efectuat de 
noi, laptele proaspăt a fost găsit a- 
șezat direct pe podea, în timp ce 
laptele vechi, rămas nevîndut, era 
păstrat în... frigidere (!?). Ni s-a 
întîmplat ca produsele fabricii să 
fie, în mod neîntemeiat, refuzate 
de către gestionari. Unitatea nr. 
83 din Uricani, de exemplu a refu
zat în luna iulie, primirea unui bi
don cu smîntînă pe motiv că... nu-i 
bună. In timp ce smîntîna proas
pătă a fost trimisă îndărăt fabri
cii, două bidoane cu smîntînă. ve
chi de cîteva zile, erau păstrate în 
magazin și vîndute cumpărătorilor 
sub titlul de „marfă proaspătă"

Din cele relatate se poate con
chide că nefuncționarea frigidere
lor aflate în unitățile de desfacere 
afectează păstrarea corespunzătoare 
a produselor lactate. Dar la fel de 
dăunătoare este și lipsa de grijă 
dovedită de unii lucrători din co
merț a căror indolență determină 
în principal, acidularea amintitelor 
produse.

Nefuncționarea frigiderelor nu 
este o noutate pentru nimeni și cu 
atît mai puțin pentru conducerea 
O.C.L. Alimentara care, deși în cu- 
noțtfal* de cauză, nu manifestă 
suficientă preocupare pentru so
luționarea acestei probleme deve
nită extrem de acută. Ținînd sea
ma de constatările de pe teren, so
cotim că a sosit momentul soluțio
nării operative a lipsurilor semna
late, care nu mai pot fi tergiver
sate. Conducerea O.C.L. Alimen
tara are datoria să ia măsurile im
puse pentru a lichida din activi
tatea comercială asemenea practici. 
Laptele și derivatele lui se cer păs
trate în frigidere.

Comenzi nu sînt, 
totuși marfa 
se... vinde

...Vizitarea unităților de desface
re a laptelui ne-a dezvăluit anu
mite curiozități. In unele maga
zine se vinde lapte bătut. însoțit 
de un corn proaspăt, laptele bătut 
este un produs mult solicitat în 
pauzele de serviciu. In anumite 
zile, însă, acest produs nu poate fi 
băut din cauză că este prea aci
dulat, Vînzătoarele unității de pli
ne nr, 7 din Petroșani te vor infor
ma că... „așa l-am primit de la fa
brică". Așa s-a întîmplat și în zkM 
de 10 august, și în altele LapMp 
bătut servit în susnumitul matA» 
zin era atît de acidulat încît nu 
putea fi consumat. Mulți dintre cel 
care-1 savurau în alte ocazii au re
nunțat. întrebată, gestionara unită
ții a invocat cunoscutul „argu
ment". „fabrica J-a furnizat așa“. 
Această afirmație cere să se facă o 
mică precizare. „In cursul ultimei 
săptămîni nici unitatea nr. 7 din 
Petroșani și nici altele nu și-au ex
primat dorința de a vinde lapte 
bătui, n-au tăcut comenzi" — ne-a 
informat tov. SANDULESCU IOAN, 
delegat al O.C.L. Alimentara, care 
răspunde de aprovizionarea cu 
produse lactate.

Precizarea de mai sus ne-a lăsat 

nedumeriți. Dacă n-a fost coman
dat lapte bătut din partea nici unei 
unități, nu înțelegem cum de se vin
de totuși un produs de proveniență 
necunoscută ? Sperăm că. după 
discuția avută, organele în drept 
vor lua măsurile cuvenite, ca in 
rețeaua comercială să nu mai pă
trundă, în viitor, decît produse fur
nizate de fabrica specializată. N-ar 
fi rău dacă și Inspecția sanitară de 
stat ar da o mină de ajutor în elu
cidarea acestui „mister"

Nu este 
o întîmplare

In oricare din magazinele O.C.L. 
Alimentara intrai, indiferent dacă 
era specializat pentru produse lac
tate, sau avea numai raioane unde 
șe vindeau respectivele produse, 
nu găseai, în urmă cu o săptămmă, 
unt în pachete de 100 gr. Pe bună 
dreptate te întrebai: să fie o în
tîmplare ? Nu ! N-a fost o întîm
plare. A fost o stare de fapt, care 
dovedește lipsa de interes a ges
tionarilor de a aproviziona, cu cit 
mai multe sortimente, unitățile de 
desfacere. Fabrica dispune, în pre
zent, de un stoc de circa 16 000 
kg unt destinat pachetelor de 100 
gr. Dar din cauză că magazinele 
n-au lansat comenzi pentru acest 
sortiment, untul stă în frigidere, în 
timp ce pe rețeaua comercială lip
sește cu săptămînile. Curios feno
men I

In jp 
de concluzii

Investigațiile făcute cu pri
lejul anchetei noastre a dez
văluit existența unor lipsuri în 
păstrarea produselor lactate. E- 
vident, ele pot fi în bună mă
sură eliminate, dar în acest 
scop trebuie să-și unească preo
cupările cei interesați: fabrica, 
O.C.L. Alimentara și lucrătorii 
unităților de desiacere. Pentru 
toți acești factori trebuie să fie 
clar că lor le revine răspunde
rea de a prepara produse de 
bună calitate și asigura ca a- 
cestea să ajungă, în condiții 
optime, pe masa consumatoru
lui.

Conducerea O.C.L. Alimenta
ra are obligația să ia măsuri 
ca A.R.U.C. (secția din Fetru- 
șani a Atelierelor de reparat 
utilaj comercial) să repare ne- 
intîrziat frigiderele defecte a- 
sigurind îmbunătățirea păstră
rii laptelui și derivatelor lui. 
Fabrica de lapte, la rindul ei. 
este datoare să ia măsuri ca 
mașinile care transportă pro
dusele lactate să facă această 
operație operativ, într-un timp 
cit șe poate de scurt.

Concomitent cu îmbunătăți
rea aprovizionării și transpor
tului produselor lactate, este 
necesar să se facă o cotitură 
*i in ceea ce privește deser
virea cumpărătorilor care, la 
rindul ei, lasă de dorit. Fieca
re lucrător din comerț trebuie 
să știe că satisfacerea cerin
țelor de consum reclamă prac
ticarea unul comerț civilizat, 
implică operativitate, grijă șl 
o mai mare solicitudine țață 
de consumatori.

Anchetă realizată de 
M. CHIOREANU

Semnificații
In a bucuriilor ierarhie re

vederile, după un concediu 
plăcut, se înscriu în aria în
tâmplărilor cotidiene purtind 
semnificațiile evenimentului in 
sine. C'ind însă evenimentul 
prezintă împlinirea visurilor 
de demult, el se cere neapă
rat consemnat.

In aceste zile revederile din 
stațiile de cale ferată de pe 
Vale au devenit un lucru o- 
bișnuit intre cei care se în
torc dintr-un voiaj și cei ră
mași acasă. Trenul de aseară 
care purta spre Lupeni două 
vagoane de dorințe împlinite 
a ocazionat momente de re
vedere care prin semnificația 
lor au depășit oarecum cadrul 
obișnuitului. Un număr im
presionant de mame, tați și 
bineînțeles bunici ți bunicu
țe așteptau într-o neliniște fes
tivă sosirea trenului în sta
țiile Iscroni, Vulcan și Lu
peni. Unii încercau aceste e- 
moții pentru prima dată, alții 
așteptau pentru a nu știu cita 
oară momentul revederii copi
ilor dor plecați într-o tabără 
de vară.

După sosirea trenului în sta
ție cuvintele s-au înecat în 
lacrimi și de o parte și de cea
laltă. Au fost lacrimi izvorîte 
dintr-o nemărginită bucurie. 
Lacrimi de bucurie pentru itir-’ 
făptuirea visurilor țesute în" 
acel fierbinte AUGUST ’44, 
despre care, în aceste zile, ge
nerațiile celor de pe peroane 
povestesc cu pioșenie pagini 
dintr-o îstorte măreață, intru 
slăvirea făuritorilor ei.

T. KARPATIAN

„Vina" 
de a exista

(Urmare din pag. 1)
te fi condamnată. A făcut binele 
atît cit s-a putut. Dar ochii Anei 
sînt triști, și ghicești ușor că în
țelege, mult mai bine decît s-ar 
aștepta de la un copil, drama sa. 
In casa tatălui vitreg nu-i dorită 
căci dacă se duce acolo acesta le 
alungă și pe ea și pe mamă-sa. (Ta
tăl vitreg e și el pensionat, inva- • 
lid de război). In vremea aceasta 
tatăl bun al Anei își plimbă ires
ponsabilitatea prin lume. In 1965 a 
semnat în fața avocaților Orlov și 
Mainea la tribunalul Petroșani o 
declarație prin care se recunoaște 
(din- nou) ca tată al fetiței și se 
obligă la plata pensiei alimentare. 
A semnat-o cu aceeași ușurință cu 
care a dat viață unui copil pe ca
re apoi l-a părăsit. Și a dispărut 
din nou. Ultima dată a avut domi
ciliul în comuna Panciu, Satul Nou 
din regiunea Galați. Bani de la el 
tot n-a primit Ana. Acum înțele
gem bine rugămintea ei disperată : 
„Vă rog să mă ajutați să-mi gă
sesc tatăl". La auzul unei aseme- -» 
nea rugăminți te cuprinde triste
țea și revolta. Revolta împotriva 
lui Herghelegiu Marin, cel care 
a schilodit copilăria fiicei lui (pe 
care de două ori a recunoscut-o 
ca fiică). Căci fetița a uitat parcă 
și să mai rida. își plătește „vina" 
de a exista. N-am dorit să stoar- 
cem lacrimi sau să stîrnim milă cu 
rindurile de față. Și este o 
gravă eroare faptul că comisia 
de tutelă de pe lingă Sfatul popu
lar Lupeni nu cunoaște încă situa
ția acestei fetițe. Eroarea aceasta 
am dorit s-o corectăm. Căci co
misia aceasta e mina de ajutor pe 
care societatea o întinde membri
lor săi aflați în neputință pină ce 
vor crește mari. Și în cazul de 
fată un membru al societății se 
află în neputință. Aceasta pină 
cînd eforturile unite ale mai mul
tor organe pe care le vom sesiza 
vor reuși să dea de urmele unui 
tată denaturat. Și apoi, asupra lui 
să hotărască legile. Iar mamei fe
tiței îi amintim că am întîlnit alte 
mame exact în Situația ei care au 
preferat să-și sacrifice viitorul pro
priu pentru a-1 salva pe al copi
lului. Acelea, da, acelea au drep
tul la admirația și respectul public.
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La secția mecanică a E. M. Dîl- 
ja lucrările celd mai pretențioase 
sînt încredințate strungarului Ka- 
meniczi Ștefan. Avînd o bună pre
gătire profesională, el execută toate 
lucrările de bună calitate.

Fier vechi 
pentru ofelării

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile U.T.C. de la 
E.M. Petrila au întreprins în acest 
an numeroase acțiuni de muncă pa
triotică pentru colectarea fierului 
vechi din subteran Pînă în prezent 
tinerți de la mina Petrila au trimis 
oțelăriilor 310 tone fier vechi. A- 
ceastă cantitate s-a realizat în ur
ma aplicării de către tineri a iniția
tivei „Omul și tona de fier vechi co
lectat". La obținerea acestor rezul
tate și-au adus contribuția uteciștii 
din organizațiile nr. 1, 7, 8 și 12.

Un obiectiv mior In fața organizațiilor pe schimburi :| 
ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI Șl A RĂSPUNDERII | 
FATA DE RESPECTAREA N. T. S.

(Urmare din pag. 1)

și să treacă la transpunerea lor in 
viață pe bază de grafice. Revine 
ca sarcină comitetului nostru de 
partid ca, pe viitor, să urmăreas
că cu mai mult simț de răspundere 
felul cum se rezolvă propunerile 
care nu s-au soluționat pînă în 
prezent.

Un factor important care și-a a- 
dus contribuția în creșterea conș
tiinței membrilor de partid, la for- 

atitudini noi față
față de mijloa- 

producție ale ex-
întărirea răspunderii

marea unei 
de muncă, 
cele de 
ploatării, la
față de îndeplinirea sarcinilor de 
producție, a fost îmbunătățirea con
tinuă a muncii politice de masă 
In anul acesta ciclurile de confe
rințe pentru mineri cit și celelalte 
forme de învățămînt s-au ținut cu 
regularitate, avind o frecvență mai 
bună ca în anii precedenți, temele 
expuse au fost pregătite cu răs
pundere de către majoritatea pro
pagandiștilor aducînd un aport real 
la ridicarea nivelului politic al co
muniștilor, Gazeta de perete, sta
ția de radio-amplificare, agitația 
vizuală, care au fost legate mai 
mult de popularizarea metodelor 
bune de muncă, de combaterea u- 
nor manifestări de indisciplină în 
muncă, au contribuit la crearea unui 
climat entuziast de muncă în vede
rea înfăptuirii sarcinilor de produc
ție. Organizațiile de partid vor des
fășura și in continuare o temeinică 
muncă politică pentru ca sarcinile 
de producție ce revin colectivului 
nostru să fie depășite și in viitor, 
ca activitatea economică a minei să 
se ridice la un nivel calitativ su
perior.

La indicația comitetului de 
tsd, comitetele de partid,
ganizațiile de partid pe 
toare, organizațiile de bază,
dezbătut modul cum este folosit 
timpul de lucru. Asemenea analize 
au fost făcute în organizațiile de 
bază V — C. VII — C, IX — A. 
XIII — B, XI — D, de comitetul 
de partid de la sectorul IX.

Controlînd modul cum este apli
cată in viață de către colectivul 
nostru hotărfrea C.C. al P.C.R. și a

par-
or-

see-
au

guvernului din luna mai a.c. cu 
privire la reglementarea programu
lui de muncă și întărirea discipli
nei, comitetul de partid a format 
colective cere au urmărit concret 
această problemă. De asemenea, 
s-a mai urmărit modul cum este 
folosit timpul de muncă la comen
zile de duminica. Concluziile des
prinse din aceste analize au fost 
prelucrate cu birourile organiza
țiilor de bază, indicîndu-li-se șă 
pună în discuția adunărilor gene
rale sau a grupelor sindicale defi
ciențele semnalate.

Ca urmare a muncii desfășurate 
s-a reușit să se reducă numărul 
absențelor nemotivate de la 447 în 
luna martie la 177 în luna mai ; în 
medie absențele nemotivate au scă
zut cu peste 50 la sută, iar a învoi
rilor cu circa 40 la sută. Acest re
zultat nu a mulțumit și nu poate 
mulțumi încă comitetul de partid 
și organizațiile de bază și vom mun
ci cu și mai multă hotărîre pentru 
eliminarea lipsurilor ce se mai ma
nifestă în privința disciplinei de 
producție.

O preocupare permanentă a avut 
comitetul de partid pentru întărirea 
continuă a rîndurilor partidului. Ca 
urmare a muncii politice desfășu
rată de birourile organizațiilor de 
bază, de la alegeri și pînă în pre
zent au fost primiți în rîndurile 
membrilor de partid 158 de tova
răși din care 93 din organizația 
de bază pe schimburi. O activitate 
plină de răspundere au desfășurat 
în acest domeniu birourile organi
zațiilor de bază V A, II A, VII B, 
XI A, XII A și altele. Nu același 
simț de răspundere față de întări
rea rîndurilor partidului l-au ma
nifestat birourile organizațiilor de 
bază I B, II C, III C, Vili A și Vili 
C care, cu toate că au avut posi
bilități, nu au primit nici un mem
bru de partid de la alegeri și pînă 
în prezent.

Pe viitor comitetul nostru de 
partid se va strădui pentru întări
rea continuă a muncii de primire 
în partid de către toate organiza
țiile de bază pe schimburi. întări
rea rîndurilor organizațiilor de 
bază pe schimburi va duce la creș
terea și mai mare a influenței co-
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muniștilor în rîndul tuturor sala- 
riaților, asigurînd mobilizarea lor 
la înfăptuirea sarcinilor de plan.

O preocupare deosebită a ma
nifestat comitetul de partid ț. 
pentru orientarea birourilor orga
nizațiilor de bază în scopul de a 
educa membri de partid în spiritul 
respectării cu strictețe a N.T.S. 
rourile organizațiilor de bază 
îndrumat grupele sindicale ca 
pună în discuția colectivului 
muncă pe acei ce nu au respectat 
N.T.S. ; numărul celor puși în dis
cuție ridicîndu-se la 121 de sala- 
riați. Ca urmare a activității desfă
șurate în acest an, numărul acci
dentelor a scăzut față de aceeași 
perioadă a anului precedent, 
asemenea, a scăzut și numărul 
lelor de incapacitate.

Munca politică, măsurile ce 
vom lua în continuare atît pe linie 
politică cit și pe linie tehnică, vor 
conduce și mai mult la reducerea 
accidentelor iar la unele < 
Ia reducerea lor totală. In această 
direcție, comitetul de partid va în
druma organizațiile de bază, orga
nizațiile de masă să muncească cu 
mai mult simț de răspundere pen
tru crearea unei t 
împotriva celor 
nici la ora actuală să respecte 
N.T.S,-ul. Comitetul de partid pe

I
I

I
I
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educerea ft 
categorii I

I
■ răspundere pen- | 
opinii puternice I 
care nu înțeleg •

De 
zi-
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.... _____ _ I
mină se va strădui ca și în viitor 0 
să desfășoare o susținută muncă 
politică pentru mobilizarea orga
nizațiilor de partid pe schimburi, 
a întregului colectiv de muncă la 
traducerea în viață a mărețelor 
sarcini trasate de conducerea parti
dului nostru.

TEIEVIZIUNE

PE TEME DE CIRCULAȚIE

TIPURI DE ȘOFERI
oare nu respectă 
regulile de circulație

personală nr. 1 HD 1699 circulînd 
sub influenta băuturilor alcoolice și 
refuzînd să 
lucrătorului 
care a fost 
amendă ! O 
săvîrșită de
Adrian care circulînd cu tractorul 
nr. 41 HD 670 (I.C.F.) a transportat 
în remorca 
3 copii, iar 
din Petrila 
ta 46 HD
acte asupra sa.

oprească la semnalul 
de miliție, fapt pentru 
sancționat cu 600 lei 
altă încălcare este cea 

tractoristul Poșirca

17 august
13,00 La ordinea zilei. Orga

nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

13,20 Mult e dulce și frumoa
să... Emisiune de limbă 
română.

18,50 Pentru copii: Filmul 
„Giză mică, gură cască".

19,00 Studioul pionierilor. „Ta
bere pionierești pe har

ta țării".
Telejurnalul de seară.
Buletinul 
Publicitate.
Film serial

19,30
19,50 meteorologic.

PROGRAM 
DE RADIO
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18 august
PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI,- 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,20 MOMENT POE
TIC; 8,25 La microion, melodia pre
ferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia preierată; 
9,25 Sfatul medicului; 9,30 „De la 
munte, la mare"; 10,10 Curs de 
limba rusă; 10,30 Concertul pentru 
harpă și orchestră de Paul Con- 
stantinescu; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI;
11,18 
trelor 
gram 
mara 
șoară; 12,45 Soliști de piuzică popu
lară : Maria Badiu și Petre Nițescu; 
13,00 RADIOJURNAL. Buletin 
teorologic; 13,13 Succese ale 
zicii ușoare,- 13,30 Intilnire cu 
lodia populară și interpretul 
ferat; 14,00 Formații vocale de 
zică ușoară; 14,15 Dumbrava minu
nată (emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV);
xă; 
tin 
RE 
de 
populare;
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Orchestrele dirijate de Jean Iones- 
cu și Helmuth Zacharias; 16,30 
Concurs cu public; 17,10 IN SLUJ
BA PATRIEI; 17,40 Muzică din o- 
pere; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Jurnal agrar; 18,25 Ctată Li- 
zeta Chirculescu și Jean Jacques 
Debout; 18,40 ANTENA TINERE
TULUI; 19,00 Concert de melodii 
românești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ. Cronica economică; 
20,20 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,50 Cîntă Sofia Vico- 
veanca și Iosaf Mihuț — muzică 
populară; 21,25 Melodii-magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,15 Muzică u- 
șoară; 22,45 MOMENT POETIC; 
22,50 Muzică ușoară; 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

de
11,00 BULETIN

11,03 Cronica economică; 
Parada soliștilor și a orches- 
de muzică ușoară; 12,15 Pro- 
ințerpretat de violonista Ta- 
Russo-Alcaz,- 12,24 Muzică u-

me
niu- 
me- 
pre- 
mu-

14,30 Muzică ușoa- 
15,00. BULETIN DE ȘTIRI. Bule- 
meteo-rutier; 15,05 CĂRȚI CA
VĂ AȘTEAPTĂ; 15,20 Recital 
operă Lya Hubic; 15,50 Jocuri 

16,00 RADIOJURNAL.

F I L E

„Excursioniștii4”
O duminică de vară. Zi căldu

roasă, tocmai bună de petrecut la 
iarbă verde, în mijlocul naturii, 
pentru recreere după munca din 
cursul săptămînii. Amatorii de ex- 

■ cursii își iau rucsacurile și o por
nesc la druni...

Sînt însă și excursioniști care 
preferă să-și transporte rucsacurile 
cu mașina, mai ales dacă mașina 
este a statului . Astfel, la un con
trol de circulație făcut într-una 
din' duminicile trecute au fost gă
siți șoferul Tudor Vitan cu mașina 
nr. 1 HD 1067 (S.T.R.A.) care mer
gea la Cheile Jiețului cu familiile 
ing. Felea 
E.D.M.N. și 
la Banca de 
pescu Ion
2739 (S.T.R.A.) care ducea Ia Lun
ca Florii familia tovarășului Giur
giu Gheorghe, președintele comite
tului sindicatului de la mina Pe
trila : șoferul Stoghimber Ștefan 
cu mașina nr. 1 HD 2464 aparținînd 
Grupului școlar minier Petroșani 
care ducea la Lunca Florii familia 
directorului grupului școlar ; șofe
rul Ungureanu Emanoil de la 
I.T.C. Paroșeni cu microbuzul nr. 
31 HD 689 care transporta 11 per
soane printre care și familia conta
bilului șef al întreprinderii.

Mircea, directorul 
Șerbănescu Eugen de 
investiții ; șoferul Po- 
cu mașina nr. 1 HD

regulamentare privind alcătuirea 
actelor justificative ale diferitelor 
transporturi. Iată cîteva din ca
zurile depistate tot in acea dumi
nică. Organele de control au găsit 
atunci pe șoferul Pîrvoi Gheorghe 
cu mașina nr. 21 B 1563 (T.C.M.M.) 
transport) nd 30 de persoane fără 
tabel nominal anexă la foaia de 
parcurs, fără ca foaia de parcurs 
să fie semnată de șeful de gara] 
că aprobă plecarea în cursă, iar 
mașina corespunde prevederilor 
tehnice (aceeași situație a fost gă
sită și la mașinile T C.M.M. nr. 22 
B 1905 — șofer Voicu Octavian — 
cu 21 muncitori și mașina nr. 21 
B 1196 șofer Baican Mihai cu 17 
muncitori).

De asemenea, șoferul Morar Ion 
cu mașina nr. 21 HD 1758 (I.M.T.F.), 
șoferul Todea Mihai cu mașina 31 
B 1306 (S.U.T. București), șoferul 
Prilican ti ie cu mașina nr. 1 HD 
1370 (I.M.T.F.) au fost găsiți fără 
foaie de parcurs iar șoferul Buda 
Petru cu mașina nr. 31 HD 1704 
(I.C.O. Lupeni) fără certificatul de 
înmatriculare a mașinii

tractorului 7 cetățeni și 
cetățeanul Vițan Vasile 
a circulat cu motocjcle- 
1984 cu doi copii, fără

„Ci ubu carii44

„Cei fără acteM
Există încă numeroși șoferi care 

neglijează respectarea prevederilor

„Recalcitranții4*
Sînt conducători de autovehicule 

care știu bine că un anumit lucru 
este interzis, dar ei totuși îl fac 
manifestîndu-se ca recalcitranți fa
ță de prevederile 
de circulație, 
rag Francisc 
zațului nr. 4 
lui Neag cu

regulamentului 
Astfel, cetățeanul Vi- 
din Lupeni str. Rete- 
a fost găsit la Cîmpu 
mașina proprietate

In această categorie intră șoferii 
care transportă în schimbul unul 
mic bacșiș cetățeni plimbăreți. Ast
fel, șoferul Todea Nicolae din Uri- 
cani a transportat cu mașina nr. 21 
HD 1328 zece persoane particulare ; 
șoferul B. Petru din Petroșani a 
fost găsit pe ruta Uricanl — Petro
șani cu 5 persoane particulare în 
mașină iar șoferul Crișan Gașpar 
din Deva a circulat spre Uricani 
avînd patru persoane particulare 
în mașina nr. 31 HD 173 proprieta
tea Liceului Decebal din Deva. Și 
cîte alte asemenea exemple se mai 
pot da I

...Tipuri de șoferi. Ei nu vreau 
să respecte prevederile regulamen
telor de circulație, pe ei nu-i inte
resează legalitatea care trebuie res
pectată în desfășurarea circulației 
transportului public. Ei fac cum 
••■eau. după toane și bunul plac.

Este timpul ca aceștia să se tre
zească la realitate, să înțeleagă o 
dată că circulația publică se des
fășoară după regulamente ale căror 
prevederi trebuie respectate inte
gral, nu după voia lor. Altfel vor 
suferi rigorile legii...

Lt. maț. Țiu CONSTANTIN 
serviciul circulației, miliția Petroșani

Ivanhoe.
de muzică

20,00
20.30 lnterpreți

populară românească.
20,45 Studioul mic. „Pașii" de

1. Păune seu.
21.30 Teleglob: Un oraș nu

mit Copenhaga.
De la Giotto la Brâncuși. 
Emisiunea a XVIII-a. 
Peisajul flamand. Prezin
tă Ion Frunzetti.
Muzică ușoară italiană... 
pe 16. mm.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

21,59

22,15

23,00
23,15

I 
I
I
I
I 
I
I

18 august
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Nume străin; Republica: Dr. Pră- 
torius ; Stadion : Fata în doliu ; 
LONEA — Minerul; Un martor in 
oraș ; 7 Noiembrie : America, Ame
rica ; AN1NOASA : Samba ; VUL
CAN : Mondo Cane ; LUPENI — 
Cultural : Angelica și regele.

PRONOEXPRES
La

1967 
mătoarele numere :

Extragerea 1: 44 1 9 49
Numere de rezervă : 38
Fond de premii; 452 371
Extragerea a II-a : 9 18 44 5 27 13. 
Numere de rezervă : 23 34.
Fond de premii: 314 783 lei.

tragerea nr. 33 din 16 august 
au fost extrase din urnă ur-

32 41 
23. 
lei.

I. C. R. M. PETROȘANI 
angajează de urgență

• 1 REVIZOR GESTIUNE I, cu salariu de 1 425 lei. Solici
tantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

— 7 ani vechime în funcții financiar-contabile și
studii medii.

• 1 CONTABIL I, cu salariu de 1 300 lei. Solicitantul să 
îndeplinească

— 7 ani
următoarele condiții:
vechime în funcții economice și studii medii.

• 1 ȘEF
7 clase elementare.

DEPOZIT, cu o vechime de 4 ani in comerț și

Informații suplimentare Ia telefon 1954 sau la sediul 
I.C.R.M., strada Republicii nr. 92.
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Apelul președintelui Mobutu 
către cetățenii străini din Congo

KINSHASA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Congo, Joseph 
Mobutu, a adresat un apel către 
cetățenii străini din Congo „să-și 
păstreze calmul și să-și continuie 
viața normală în Congo".

Președintele și-a exprimat regre
tul că „radioul și presa belgiană au 
salutat pe conducătorul mercenari
lor, Schramme, în loc să condamne 
agresiunea a cărei victimă a fost 
Congo-ul".

Referindu-se la incidentele ce au

Vizita vicepremierului Indiei 
în Japonia

TOKIO 16 (Agerpres). — Vice- 
premierul Indiei și ministru de fi
nanțe, Morarj i Desai, care face o 
vizită în Japonia, a avut miercuri 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe, Takeo Miki. Schimbul de 
vederi dintre cei doi oameni poli
tici s-a referit la o serie de aspecte 
ale situației internaționale, la pro
bleme ale colaborării țărilor din 
Asia, precum și la stadiul actual 
al relațiilor dintre Japonia și In
dia. In cercurile oficiale din Tokio 
se arată că în același timp au fost

„Piijhlemele VietiaM n voi li solationale 
aiila lioip (ii atolo exista trape ameriiane"

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Sub titlul „Ne opunem războiului 
din Vietnam", revista „Ramparts" 
publică o declarație în care 659 
foști membri ai „Corpului păcii" 
reîntorși în Statele Unite din țări 
africane, asiatice și latîno-ameri- 
cane, expun motivele opoziției lor 
față de politica S.U.A. în sud-estul 
asiatic.

1 1 1

Propmrw ml 
„mta-mr spațial

NEW YORK 16 (Agerpres)
Un om de știință american a 
propus trimiterea unei rache
te cosmice in direcția cometei 
„Halley", care trece prin sis
temul solar din 76 în 76 de 
ani. Herman Michielsen, ex
pert la Societatea „Lockheed11, 
a arătat că un „rendez-vous" 
spațial de acest gen ar per
mite studierea structurii co
metei care pare să fie asemă
nătoare structurii Pămîntului 
în faza sa inițială de dezvol
tare. Examinarea amănunțită 
a cometei ar furniza astfel in
formații importante despre e- 
voluția Pămîntului și a ce
lorlalte planete. Cometa „Hal
ley" va trece prin sistemul 
nostru solar în anii 1985— 
1986.

avut Ioc luni la Kinshasa, cînd de
monstranții au atacat ambasada bel
giană, președintele a subliniat că a- 
ceste evenimente „nu înseamnă, în 
nici un caz, că poporul congelez 
nutrește sentimente antibelgiene său 
ostile prezentei unor cetățeni bel
gieni în Congo". Cele petrecute 
la începutul săptămînii, a spus el, 
nu au fost decît o reacție firească 
la atitudinea adoptată de anumite 
cercuri din Belgia față de merce
narii caire au ocupat Bukavu.

discutate posibilitățile de suplimen
tare a ajutorului economic japonez 
acordat Indiei.

• MOSCOVA. In timp ce 
în numeroase regiuni ale Eu
ropei temperatura aerului a- 
tinge valori care depășesc plus 
30 de grade și chiar în Nor
dul îndepărtat, dincolo de Cer
cul Polar s-au înregistrat plus 
20 de grade, în Antarctica iar
na este în toi. La stațiunea 
sud-polară sovietică' r „Vostok" 
a fost înregistrată temperatura 
de — 80 grade C.

„Intervenția S.U.A. în Vietnam, 
se arată în declarație, nu are nici 
o justificare. Din zi în zi devine 
tot mai, clar că problemele Vietna
mului nu vor fi soluționate atîta 
timp cit acolo există trupe ameri
cane". Războiul dus de S.U.A. îm
piedică constituirea unui guvern 
național, care să răspundă nece
sităților și năzuințelor populației.

„Statele Unite — se constată a- 
poi — tind tot mai mult să răs
pundă prin forța armelor la efortu
rile ce sînt depuse de oamenii să
raci din Asia, Africa și America 
Latină în vederea ameliorării con
dițiilor lor de trai".

Comunicat privind 
președintelui I. B.

BAGDAD 16 (Agerpres). — In co
municatul cu privire la vizita între
prinsă în Irak, între 14 și 16 au
gust, de președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, se arată că 
convorbirile oficiale iugoslavo-ira- 
kiene, la care din partea irakiană 
a participat președintele Aref și 
colaboratorii săi, s-au referit la si-. 
tuația din Orientul Apropiat, situa
ția internațonală și relațiile bilate
rale; O atenție deosebită — se spu
ne în comunicat — a fost acordată 
eforturilor care se fac în vederea 
lichidării consecințelor conflictului

In ciuda provocărilor rasiștilor

Marșul negrilor 
americani continuă

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Marșul negrilor inițiat joia trecută 
din Bogalusa spre Baton Rouge, ca
pitala statului Louisiana, a fost în
trerupt marți în orașul Holden, cînd 
un grup de rasiști albi au atacat 
pe participanții Ia acest marș. Mai 
mulți negri, între care și un poli
țist, au fost grav răniți în urma 
incidentelor. Doi dintre cei care au 
provocat incidentele au fost ares
tați. Potrivit agenției France Pres- 
se, între localitățile Holden și Alba
ny, participanții la marș, care do
resc să adreseze guvernatorului 
din Baton Rouge o petiție în spri
jinul apărării drepturilor civile, au 
fost întîmpinați de crucile arzînde 
ale Ku-Klux-Klan-ului. Pe tot par
cursul ei au fost provocați de ele
mentele rasiste.

Marșul urmează să se încheie sîm- 
bătă printr-o mare manifestație a 
negrilor împotriva discriminării ra
siale.

Congresul Partidului Unit
al Independentei Naționale
din Zambia

DAR-ES-SALAAM 16 (Agerpres). 
— In localitatea Mulungushi se des
fășoară lucrările Congresului Parti
dului Unit al Independenței Naționa
le din Zambia. Luînd cuvîntul la des
chiderea lucrărilor, Kenneth Kaun- 
da. președintele partidului, s-a re
ferit la o serie de probleme ale po
liticii interne și externe ale Zam- 
biei și unele aspecte ale situației 
din Africa. Pe plan extern, a spus 
el Zambia promovează o politică 
externă de neaderare la blocuri, de 
întărire a unității africane. Vor
bind despre situația din Congo 
(Kinshasa) Kaunda a declarat că 
ea nu trebuie ignorată, întrucît in-

vizita
Tito în Irak

arabo-izraelian, pentru cauza pro
gresului și păcii mondiale.

In încheierea comunicatului se 
arată că președintele Abdel Rahman 
Aref a acceptat invitația președin
telui Iosip Broz Tito de a face o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia.

Președintele Tito a părăsit mier
curi Bagdadul sosind în aceeași zi 
la Cairo, unde urmează să conti
nue schimbul de păreri început cu 
președintele Nasser.

Condamnări la Salisbury
Curtea supremă din Salisbury a pronunțat sentința în procesul in-

MGERIA
# Lupte violente 

și cele biafreze
# La Lagos va fi 

ționala
ENUGU 16 (Agerpres). — Din 

capitala provinciei secesioniste Bia- 
fra se anunță că trupe biafreze ar 
fi pătruns marți seara în Nigeria 
occidentală, situată în vecinătatea 
provinciei centru-vest, care săptă- 
mîna trecută s-a alăturat secesio- 
niștilor. Violente lupte s-ar fi dat 
între trupele biafreze și cele ale 
guvernului federal nigerian în lo
calitatea Ore, aflată la 70 km în 
interiorul Nigeriei occidentale și la 
circa 100 km de Benin, capitala 
provinciei centru-vest.

Ședinfa Comisiei militare de armisfifhi 
în Coreea
PHENIAN 16 (Agerpres). — La 

Panmunjon, anunță Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană, a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei mili
tare de armistițiu în Coreea, la care 
partea coreeană a protestat pe lîngă 

tervenția mercenarilor în această 
țară constituie un permanent peri
col pentru continentul african. 
Zambia, a subliniat el va continua 
lupta împotriva regimului rasist 
din Rhodesia, va acorda sprijin 
mișcărilor de eliberare națională 
si va milita pentru unitatea O.U.A.

Referindu-se la unele probleme 
interne, președintele Kaunda a che
mat la „înfăptuirea reformei agrare 
pe cale revoluționară". El a rele
vat necesitatea apropierii sistemu
lui de învățămînt de necesitățile 
dezvoltării agriculturii. Vorbind 
despre alegerile generale parlamen
tare din anul 1968. președintele 
Zambei și-a exprimat speranța că 
Partidul Unit al Independenței Na
ționale din Zambia se va . bucura 
de succes.

Declarația ministrului
TRIPOLI 16 (Agerpres). — Libia 

se străduiește să lichideze, cît mai 
curînd posibil, bazele militare en
gleze și americane de pe teritoriul 
său — a declarat marți ministru! 
de evterne libian, Ahmed Bishti. 
Intr-un interviu acordat agenției 
sudaneze de presă, la Tripoli, el a 
subliniat că de la începutul con
flictului armat din Orientul Apro
piat, Libia a încetat exportul de 

ntre trupele federale 

formată o gardă na-

LAGOS 16 (Agerpres). — Șeful 
guvernului federal nigerian, colo
nelul Gowon, a semnat marți un 
decret de formare a unei gărzi na
ționale la Lagos. Potrivit decretu
lui, garda națională va- fi alcă
tuită din voluntari între 18 și 55 de 
ani și va constitui o forță auxiliară.a 
poliției. Ea va asigura securitatea 
edificiilor publice și a clădirilor 
de locuințe în eventualitatea unor 
acțiuni ale simpatizanților bia- 
frezi 

partea americană împotriva, intro
ducerii în Coreea de sud de i 
tipuri de arme și echipament de 
luptă și împotriva, continuării -pror 
vocărilor în zona demilitarizată^/ ’

Reprezentantul părții coreenei-a 
subliniat că între 28 iulie și 5 au
gust partea americană a deschis 
în trei rînduri focul cu arme de 
diferite calibre împotriva părț i 
coreene, iar la 5 august a introdus 
și transferat marinei sud-eoreene 
trei nave echipate cu tunuri de-ma
re calibru, precum și alt echipa
ment militar, ceea ce constituie So 
violare a acordului de armistițiu.

In încheiere, el a cerut să se pu
nă capăt provocărilor militare' și 
acțiunilor de întărire a forțelor mi
litare din Coreea de sud" ’ ■

SEMINAR EUROPEAN 
AL O. N. U.

VARȘOVIA — 16 Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La Varșovia s-a deschis se
minarul european al O.N.U., cu te
ma „Realizarea drepturilor econo
mice și sociale prevăzute în decla
rația drepturilor omului din 1948.", 
Participă delegații din 25 de țări 
europene, precum și observatori 
din partea unor organizații inter
naționale și agenții specializate ale 
O.N.U. Țara noastră est» .rejrre- 
zentată Ia seminar de un observator.

de externe libian
petrol către toate țările. In prezent, 
ea livrează acest produs numai ță
rilor prietene, In continfuăre minis
trul a relevat că. deși reducerea ex
portului aduce cu sine unele greu
tăți economice — petrolul reprezen- 
tînd 99 la sută din comerțul exterior 
libian — țara sa va continua să se 
conformeze hotărîrilor statelor ara
be în această privință.

Amigdalită vindecați 
cu ultrasunete

Pesimism față de viitorul Pieței Comune
BRUXELLES 16 (Ager- 

pres). — După cum re
marcă publicația eco
nomică franceză „A- 
gefi", cel de-al doilea 
raport trimestrial al 
Comisiei unice a Pieței 
comune, publicat recent 
la Bruxelles, manifestă 
destul pesimism în.ceea 
ce privește evoluția 
viitoare a acestei orga
nizații.-

Raportul menționează 
că „tendința de crește
re a preturilor se va 
accentua și mai ■ mult

în cel de-al doilea se
mestru al acestui an, 
în special în R. F. a 
Germaniei, Belgia și 
Italia". Exporturile Pie
ței comune către țările 
occidentale nemembre 
„vor înregistra proba
bil, încă pentru o bu
nă perioadă de timp, o 
creștere lentă, ca ' ur
mare a scăderii cereri
lor provenite din An
glia și S.U.A.".

Referindu-se la peri
oada anterioară, rapor
tul precizează că de la

sfîrșitul lunii decembrie 
1966 și pînă la începu
tul lunii mai a. c. re
zervele de aur și devi
ze ale țărilor membre 
au scăzut cu 130 mili
oane dolari. Comerțul 
intercomunitar a cres
cut cu abia 7 la sută 
în raport cu primul se
mestru al anului pre
cedent.

In încheiere, se men
ționează că „în toate 
țările comunității, cu 
excepția Italiei, numă
rul șomerilor tinde să 
crească".

tentat unui nurpăr de opt patrioți rhodesieni. Ei au fost condamnați 
la 20 de ani închisoare, sub acuzația de a fi încălcat grav „legea pen
tru menținera ordinii" in Rhodesia Numele celor opt persoane nu au 
tost comunicate.

Caitapanie împotriva analfabetismului 
în Etiopia

In timpul vacanței studențești de 
vară, Ministerul Educației din Etio
pia a inițiat o campanie de luptă 
împotriva analfabetismului. In pe
rioada 12 august — 18 septembrie, 
aproximativ 250 de studenți ai U- 
niversității din Addis Abeba au 
fost detașați în 28 de centre de al
fabetizare din capitală și alte orașe 
ale țării. In felul acesta, peste 7 000

de persoane își vor putea termina 
cursurile școlii primare.

La Institutul de O.R.L. din Kiev 
s-a stabilit, pe bază experimentală, 
că după o iradiere cu ultrasunete 
bolnavii de amigdalită se simt mai 
bine și procesul inflamatoriu din 
amigdale trece. In prezent, în spi
talul clinic din capitala R.SS U- 
crainene, 220 de bolnavi de amig
dalită se află sub supravegherea 
medicală după ce au fost tratați cu 
ajutorul ultrasunetelor.

Demonstrații de protest la Yokosuka
In portul japonez Yokosuka a sosit marți submarinul atomic american 

„Skamp". Acesta este al cincilea asemenea vas american ce ancorează 
în portul menționat aflat în vecinătatea capitalei japoneze. La Yokosuka 
și Sasebo submarinele atomice americane au făcut, pînă acum, 16 ase
menea „vizite". Sosirea navei a fost întîmpinată de puternice demonstra
ții de protest a-le locuitorilor celor două orașe, precum și dih . pajtea 
unor partide de opoziție și organizații de masă din Japonia.
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