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SE VOR RECUPERA RAMINERILE îl URMĂ 1
Pe fema 

organizării muncii 
pe șantierele T.C

Ritmul lucrărilor pe care le: e- 
xecută șantierele T.C.M.M. — Va
lea Jiului — din fondurile de in
vestiții pentru lucrări miniere — 
lasă. încă de dorit. Cauzele rămî- 
nerilor în urmă a unor obiective 
sînt multiple, binecunoscute. Una 
din ele — și cea mai importantă 
— neprimirea la timp a docu
mentațiilor, atît .pentru lucrările 
noi cît și pentru soluțiile modifi
catoare. Și o altă cauză: organi
zarea defectuoasă a muncii 
șantiere. Despre aceasta din 
mă vom vorbi în rîndurile 
mai jos.

Analizînd datele comparative 
bilanțul încheiat pentru cele

pe 
ur- 
' de

din
7 

luni scurse din acest an, reies o 
seamă de deficiențe care încă nu 
s-au înlăturat, deși există posibi
litatea remedierii lor.

Astfel, în primele trei trimestre 
ale anului, lipsa îndelungată a 
unor materiale (ciment, balast, tu
buri, cherestea pentru cofraje) a

pricinuit anumite stagnări pe șan
tiere. Unele lucrări abandonate ' — 
ca „Alimentarea cu apă potabilă 
și industrială" de la lotul Paro
șeni — deși au fost prevăzute prin 
planul; de măsuri întocmit la în
ceputul anului spre a fi reluate 
și continuate, la sfîrșitul lunii" iu
lie se găseau în. aceeași stare'- ca 
la dăta întocmirii planului de’ mă
suri. Șanțuri deschise' cu sprijiniri 
executate, așteaptă încă diii- tri
mestrul IV 1966 tuburile de ‘oeton 
pentru aducțiunea de apă. Și cul
mea ironiei : aceste tuburi se. e- 
xecută tot de către T.C.M.M. la 
atelierul de prefabricate.

O slabă orientare s-a dovedit'la 
alegerea traseelor pe care urmau 
să circule cele 5 mașini de mare 
tonaj — BELAZ-urile. Drumurile 
pentru aceste mașini au - fost a-

P. M.

(Continuare în pag. a 3-a)

In

a primului ministru 
al Danemarcei, Otto Krt

•La exploatarea forestieră Galbe
na se pregătește pentru expediție 
un nou lot de bușteni de fag. Tî- 
năra expeditoare măsoară' cu' aten
ție volumul masei lemnoase tri
mise la gater.

De un timp, filatură a
F.F.A. „Viscoza" Lupeni pare un 
șantier, dar cu toate astea își păs
trează locul de frunte cîștigat în 
întrecerea socialistă. In ritmul e- 
ferveseent. cu care se.muncește .aici, 
nu-i. posibili să i-o ia altă secție 
înainte, deși se știe că atît secția 
de preparare chimică cît și cea de 
finisare textilă îi sînt adversar» 
de temut. Dar tocmai acesta este 
factorul ce-, mobilizează filatorii Să 
nu se lase ajunși din urmă. $ num 
în secțiile „Viscozei" procesul de 
producere a firului de mătase se 
desfășoară în flux continuu, ritmul 
impus de filatori îi ..obligă" pe 
preparatorii chimiști să asigure 
cantitatea necesară de soluție co- 
loidală din care se produce firul 
de mătase. Le obligă în același 
timp și pe muncitoarele din sub- 
secțiile răsucit, depănat, bobinaj 
să lucreze în același ritm Pentru 
filatori nu-i simplu să se încadre
ze în acest ritm. In aceste zile în

secția filatură se ds , o mare bă
tălie pentru asigurarea unui plus 
de producție, nețerminată în vede-

Margareta MICA
... i . *
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Vie activitate 
în cercul 
filateliștilor 
din Petroșani

Două generații se întîinesc
fiecare duminică la sediul clubului 
C.C.V.J. unde discută, își comunică 
noutățile și fac schimb de mărci 
poștale. Membrii cercului filatelic 
din Petroșani — unii filate! iști con- 
sacrați ce desfășoară o vie activi
tate de zeci de ani, alții pionieri și 
școlari ce abia se inițiază — des
fășoară o activitate susținută, care 
face ca filatelia să fie un mijloc 
de educare și cunoaștere a celor 
mai remarcabile realizări din tre
cut și prezent. Tematica, deosebit 
de bogată, coloritul viu al timbre
lor, precum și dorința de a cunoaș
te cît mai mult, fac ca numărul 
tinerilor membri să crească me
reu. Mărcile poștale românești au 
fost totdeauna apreciate de filate- 
liști atît în țară cît și peste hota
re ; ele constituie pasiunea mul
tor filateliști din Petroșani. 
Pictură, sculptură, muzică, floră, 
faună, sport, cosmos, iată tematici 
care pentru tinerii filateliști din 
Petroșani constituie inițieri, iar 
pentru avansați — consacrări, stu
dii, cercetări. George Enescu, Cons
tantin Brâncuși, El Greco, Gaga
rin sînt nume rostite zilnic, iar 
realizările lor sînt cunoscute tutu
ror filateliștilor.

PLIU NEAG 
corespondent

• Declarația Comisiei R. D. 
Vietnam pentru anchetarea 
crimelor de război

• Guvernul, congolez n-a ac
ceptat oferta mercenarilor

• Comunicat cu privire la vi
zita -ministrului de externe 
al Olandei în R.P. Polonă

• ‘ Un nou element de încor
dare în sînul guvernului 
S.U.A.

Vineri după-amiază;. a. sosit la . 
București primul ministru și mi
nistru ăl afacerilor externe al Da
nemarcei, Jens Otto Krag, îm
preună. cu soția,-care, la invitația 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, va 
face o vizită oficială în țâra noas
tră.

înaltul oaspete este însoțit de 
Jens Christensen, ambasador, sub
secretar de stat adjunct în M.A.E. 
al Danemarcei, Gunnar Seiden- 
faden, ambasador, subsecretar de ’ 
stat - adjunct în M.A.E., • cu soția, 
Kai Johansen, subsecretar de stat 
adjunct în M.A.E., Richard • Wag
ner Hansen,, consilier al Ambasa
dei ■ Danemarcei la București, cu 
soția, Per Green și Soren-Ole Ol
sen, secretari particulari ai' pri
mului ministru.

La coborîrea din avion, primul 
ministru al Danemarcei și soția 
au fost salutați cordial i. de' preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 

. Gheorghe Maurer, și de soția sa.
Erau prezenți Comellu Mă- >

nefrcu, 
terne, 
trul comerțului exterior,
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
pentru ■ industria ’ chimică și rafi
nării, Mihai Suder, ministrul e- 
conomiei forestiere, Bucur Șchio- 

.pU,‘ministrul industriei alimenta
re, Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ion Cosma. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Ion Pas, președintele cinsti
tului- român pentru relațiile, cul
turale cu străinătatea, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul , Româ
niei la Copenhaga, conducători ai 
unor instituții centrale, • generali 
și ofițeri superiori, ziariști -români 
și străini.

Au fost de față Svend Aage 
Sandager Jeppesen, ambasadorul 
Danemarcei la București, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

ministrul afacerilor ex- 
Gheorghe Cioară, minis- 

Matei

(Agerpres)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
AORVEG11

Norvegia va face o vizită în a- 
ceastă țară.

Din delegație fac parte tovară
șii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al F.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C.. al P.C.R.

trai al- iSșntijtiuJui. -.Comunist digi u ț ■ g <

Vineri dimineața a plecat la 
Oslo o delegație a C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescU'-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R. 
care,, la invitația Comitetului Cen-

(Agerpr^s)

MENCA ÎN ORELE
DE RELAXARE

De două zile mină respiră 
relaxat; harnicii ei oameni, 
minerii aninoseni au sărbăto
rit cu entuziasm cea de a 
23-a aniversare a eliberării pa
triei. La demonstrația de la 
Petroșani sau la Serbările cîm- 
penești .ce au urmat, minerii 
Aninoasei și-au reafirmat ho- 
tărîrea de a învinge greută
țile pe care le întimpină și 
de a îndeplini cu cinste sar
cinile de plan pe 1967.

O vie mărturie a' acestei ho- 
tărîri o constituie atenția ca- 

, 're s-a acordat în aceste două 
zile de repaus lucrărilor de 
întreținere și reparații a in
stalațiilor electromecanice și 
lucrărilor miniere, astfel ca 
din prima zi de lucru după 
marea sărbătoare abatajele să 
poată lucra din. plin, cu ran
dament sporit. Din timp s-ă 
întocmit programul lucrărilor, 
au fost stabilite efectivele ne
cesare și cei chemați să dea 
viață acestor sarcini și-au fă
cut datoria cu prisosință.

S-a lucrat intens la efectua- 
. rea reparațiilor impuse de bu
na . funcționare a funicularu- 
lui care transportă cărbunele 
de la complexul de extracție

■ Aninoasa-sud preparația

Coroești. In ziua de 23 Au
gust o echipă de 7 lăcătuși în 
frunte cu iov, lovan Livtu a 
efectuat lucrări importante de 
punere la punct a stației de 
întoarcere Coroești, intre ca
re schimbarea papucului de 
intrare a cablului pe ramura 
cupelor goale. Majoritatea lă
cătușilor din această- echipă; 
intre care Birtou Gheorghe, 
Andrica Alexandru, Bota Teo
dor, cărora< li' s-au alăturat si 
alți tovarăși de lucru, au e- 
fectuat în ziua următoare, 24 
august, o lucrare tot :atît de 
importantă dar mai laborioa
să, anume schimbarea unei 
porțiuni de 180 m cablu trac
tor.
\ Mulți muncitori mecanici și 

electricieni au lucrat eu răs
pundere și pasiune pentru pu
nerea la punct, a instăldțiilor 
minei. La puțul principial Sud, 
echipa de lăcătuși condusă de 
tov. Rădoi Ion a lucrăt timp 
de două zile, la curățirea ca
blurilor multiple de extracție, 
tratindu-le cu o soluție, spe
cială de protecție împotriva 
acțiunii corosive a apelor d- , 
tide de ' infiltrație. O altă e- 
chipă de lăcătuși în frunte cu 
tov. Toma Tiberiu a revizuit

și reparat coliviile de extrac
ție la puțul principal' nord. 
Revizuirea unuia din compre- 
soarele. care, alimentează mi- . 
na cm energie pneumatică, în
locuirea pieselor, uzate din a- 
paratajul electric aferent- in
stalațiilor de extracție, pune
rea la punct a împingătoare- 
lOr pneumatice din rampele 
puțurilor de extracție se nu
mără, de asemenea, printre 
lucrările executate în aceste 
zile.

In aceste zile au fost la da
torie și anumiți muncitori mi
neri pentru a-și pune la punct 
locurile de muncă. In cele 
două abataje frontale din sec
torul I, mai mulți mineri ai 
brigăzilor conduse de David 
Ioah și Man Nicolae au efec
tuat lucțări de corectare a 
fronturilor de lucru, de com
pletare a susținerilor metali
ce, și de dirijare a presiunii.

Mulți dintre cei mai buni 
oameni ai minei, âu fost la 
datorie contribuind cu' ener
gia și priceperea lor la efec
tuarea unor, lucrări pregăti
toare importante menite să 
asigure condiții optime pentru 
un nou avînt al muncii în
tregului colectiv în scopul spo
ririi continue a producției de 
cărbune atît de 
dustriei noastre 
plină dezvoltare.

necesar in- 
socialiste în

Vedere parțială a In flintei minei Paroșeni
J . I « , — . I .,. . I . , . f • , I
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2 STEAGUL ROȘU

ALTE RELATĂRI $1 IMAGINI DESPRE SĂRBĂTO
RIREA în Valea ihiiui a zilei de 23 august

A

Zborul florilor
Trec rînduri, rînduri muncitorii 
Cu steagu-n vîht desfășurat 
E steagul marilor victorii 
De partid înălțat...

In acordurile marșu
lui muncitoresc, fluviul 
multicolor de oameni ai 
muncii din toate colțu
rile Văii Jiului trece 
prin fața tribunei pur- 
tind drapele roșii și tri
colore, portrete ale con
ducătorilor partidului 
nostru iubit. Mîini vin- 
joase de mineri, con
structori, forestieri etc. 
poartă grafice pe care 
sînt oglindite rezultatele 
dobîndite in întrecerea

socialistă. Majoritatea 
demonstranților flutură 
deasupra capului buche
țele de garoafe roșii. 
Ele reprezintă simbolic 
culoarea stindardului 
partidului comuniștilor, 
sub ale cărui falduri 
clasa muncitoare a lup
tat cu abnegație și e- 
roism pentru eliberarea 
de sub jugul exploatato
rilor.

Prin fgța tribunei tre
ce masiva coloană a

muncitorilor ceferiști. 
Fiecare ceferist pBfirti 
garoafe roșii. Spre tri
bună a zburat un bu
chețel de garoafe, apoi 
altul urmat de o ade
vărată ploaie de flori. 
Din tribună li se răs
punde demonstranților 
din coloană tot cu flori. 
E un adevărat zbor al 
florilor ce nu a încetat 
decît la terminarea de
monstrației. Tribuna, 
strada principală, totul 
s-a transformat intr-un 
covor de flori uriaș. 
Peste tot flori; așa cum 
este astăzi in patria 
noastră viața tuturor 
celor ce muncesc, în
floritoare, fericită.

Muncitorii 
din transporturi 
raportează succese Tineri ale căror visuri prind aripi, datorită vieții libere pe care o trăim, defilează, in f 

ța tribunei purtînd portretele Iui Marxi Engels, Lenin, pancarte precum și steaguri ro?. 
și tricolore.

Sub faldurile purpurii 
ale drapelului partidului 
demonstrează reprezen
tanții viitoarei generații 
de făuritori ai socialis
mului.

„Sărbătorim a 23-a 
aniversare a eliberării 
patriei cu realizări fru
moase — ne spune. 
Înainte de începerea 
demonstrației, mecani
cul instructor Cătuțoiu 
Irtan de la depoul de 
locomotive Petroșani. 
Colectivul nostru a de
pășit planul de produc
ție pe primele 7 luni 
ale anului cu,. 2,95 la 
sută, a sporit producti
vitatea muncii cu 3 la 
sută, a redus consumul 
specific de combustibil 
cu 12,2 la sută reali- 
zînd o economie la 
prețul de cost de 
259 676 iei. Sintem ho- 
tărîți ca in lunile vi
itoare să dezvoltăm a- 
cește succese, îhcît la 
sfîrșițul anului realiză
rile noastre să fie și 
mal mari".

încredere, bucurie, 
optimism se citește șl 
pe fețele celorlalți ce
feriști din coloana com

plexului C.F.R,; a me
canicilor Mat» Pa vel 
și Urecheatu Iosif, im
piegatului Constantl- 
nesCu Teodor, lăcătu
șului de revizie Cfrstea 
Virgil, șefului de e- 
chipă Baiu loan de la 
întreținerea liniilor și 
alții care participă lă 
demonstrație. O parte 
din colegii lor sînt în 
post, pe locomotive, 
trenuri, Ia pupitrul Ca
binelor de comandă, pe 
platouri de manevră. 
Pe graficul purtat în 
fața coloanei sînt în
scrise realizările com
plexului C.F.R. : planul 
depășit cu 2,96 la su
tă, productivitatea spo
rită cu 15,55 la sută, 
economii în valoare de 
416 000 lei.

★

Transporturile adio 
sînt reprezentate prin 
coloana colectivului 
autobazei Petroșani a 
D.R.T.A. Șoferii Afren-

(oaie Constantin, Co
vaci Ioan, Gogonea Ra
dulescu, Anghel Dumi
tru, Refec Gheorghe. 
mecanicii Boștlnă Con
stantin, Gdtfel Mâței 
și alții prezenți în co
loană sînt autorii în
deplinirii planului pe 
autobază la tone kilo
metrice și călători, ca 
și la prețul de cost.

In legătură cu pla
nurile de viitor ale 
colectivului autobazei, 
inginerul șef Hristea 
toăH ne-a declarat ur
mătoarele :

„Avem o dotație bu
nă, oameni harnici, iar 
prin introducerea lu
crului cu brigăzi pe 
schimburi la 15 auto
basculante și carosate 
și la 13 autobuze ni 
s-au creat toate premi
sele ca în lunile viitoa
re să asigurăm nece
sitățile de transport, 
realizarea integrală a 
sarcinilor de plan a- 
nuale".

LV NC A FLORII
nu s-a mai văzut de... flori

Aproape de ceasul amiezii 
s-a terminat la .Petroșani mi
tingul și demonstrația oame
nilor muncii din Valea Jiu
lui. Sărbătorirea celei de-a 
23-a aniversări a eliberării 
patriei noastre a continuat 
însă in cîntee, joc și voie bu
nă —- în toate localitățile. 
Za iarbă verde. Iubitorii 
de natură din Petroșani, Pe- 
trila și Lonea au preferat în 
marea lor majoritate cabana 
Lunca Florii. Aceasța din mai 
multe motive. Drum de acces 
ușor (dovadă zecile de căru
cioare cu copii mici întllnite 
pe traseu), loc de joacă bere
chet, apă limpede pentru baie. 
Bere, a fost din belșug. In 
plus I.C.O. a avut lăudabila 
inițiativă să pună la dispozi
ția excursioniștilor autobuze 
pentru transport. A fost atîta

cîntec și voie bună cum nu 
s-a mai pomenit nicicînd la 
Lunca Florii.

Erau ca la vreo 2 000— 
3 000 de oameni, spre bu
curia și oarecum neca
zul cabanierului care nici 
să fi avut o sută de mîini 
n-ar fi prididit cu treburile. 
Lunca Florii nu s-a mai vă
zut în aceste zile... de flori.

S-au încins zeci de jocuri 
de volei și fotbal. Toți de-a 
valma, nepoții și bunicii. Pînă 
și femeile au jucat fotbal, 
unele dovedind chiar talent 
în ale sportului cu balonul 
rotund. După atîta alergătură 
se răcoreau bălăcindu-se in 
apa cristalină a Tăii. Privin- 
du-i te gindeai: ce bine ar fi 
să se amenajeze aici, pentru 
la anul, un mic bazin pentru 
baie.

SOLII VÎRSTEI DE AUR
Reprezentanții vîrstei de aur sînt 

prezenți în fiecare coloană — bu
curoși și plini de recunoștință pen
tru viața luminoasa pe care o tră
iesc, Din coloana lucrătorilor de la 
cooperativele meșteșugărești se des
prinde o tînără fată îmbrăcată în 
straie olterîești. E viguroasă și-și 
fluttîră în vînt părul de culoarea 
aurului. Se îndreptă, sore tribu
nă ținînd cu gingășie un buchet 
de flori în brațe — dar adus mă
reței sărbători a Iui 23 August...

Văzduhul vibrează de urale. 
Cu steaguri tricolore, tinerii de la 
U.R.U.M.P. pășesc, hotărîți si. ener-. 
gicj. Sînt turnători și oțelari, cu 
privirile ațintite ca și-n fața cup
toarelor, cu chipurile radiind ase
menea metalului incandescent. Sînt 
strîns uniți Umăr la umăr. Braț 
la braț. Uniți prin dragoste de 
viață și vrednicie în muncă.

In fața tribunei se opreșc dan
satorii de la cooperativele mește
șugărești „Jiul" și „Deservirea". 
Sînt îmbrăcat! în haine de sărbă
toare. Brtie încrustate cu firișoa
re alămii, cămăsj cusute cu amici 
și pantaloni albi ca spuma lapte
lui. Tropote si urale se revarsă 
o dată cu clntecul, cu vigoare șl 
optimism. Strungaru Rozalia, Nlță 
Nedu, Ciornei Mafia, Clmpoieru 
loan și alți tineri din coloană ciu
tă bucuria sărbătorii.

— Ce satisfacții. v-u adu*, muu- - 
ca ?

Uteciștii Șamotă Aurel și Mala

rie Maria, răspund amîndoi deoda
tă, același lucru.

— Foarte multe ! Din an In an 
devenim mai maturi, mai utili so
cietății.

— Eu Sînt artizană. Zice fata. A- 
nui acesta mă voi înscrie la liceu,..

— Eu sînt electrician, spune bă
iatul. In curîhd voi termina ace
eași școală,

Doi tineri, două gînduri, același 
țel — înălțarea Spre culmile cu
noașterii și ale civilizației socialis
te. Aceleași idealuri de viată, ca 

In pas vioi, prin fața tribunei trec sportivii

ale întregului tineret din patria 
noastră.

La semnul baghetei unui om cu 
timplele înălbile, fanfara intonea
ză un marș sportiv. In fața tribu
nei își fac apariția cei care pe sta
dioane și în sălile de sport au lup
tat cu ardoare, reprezentînd Va
lea noastră la diferite competiții 
din țară. Sînt sportivii de la Lu- 
peni, Petroșani și Petrila. Se află, 
de asemenea, îh coloană fotbaliștii 
de lă Jiul.

Coloanele trec nesfîrșite. Toți ti
nerii — sportivi, elevi, muncitori 
— sînt solii vîrstei de aur, floarea 
țării noastre

Valerlu COANDRAș

Bucurie ți veselie 
revărsate din belșug

Dimineața i-am văzut in coloa
nă, Ia defilare. Erau tnîndrî că li 
s-a acordat întiietate la demonstra
ție. dar totodată hotărîțl să-și 
consolideze succesele obținute pî
nă acum în producție.

Acum îi revăd înconjurați de cei 
dragi. Discuțiile despre performan
țele atinse In extracția cărbunelui 
tn marile frontale ale minei Lu- 
peni cu ajutorul havezelor; des
pre rolul cedrexului in determina
rea calității cărbunelui preparat; 
despre problemele ce se ridică în 
fața filatorilor pentru a putea păși 
dincolo de pragul pierderilor pla
nificate, spre beneficii ; discuțiile 
despre noi metode în construcții, 
despre o deservire mal Civilizată 
în comerț le-au lăsat parcă la poar
ta stadionului „Minerul". Da, la 
poarta larg deschisă, care invita 
pe mic și mare ia petrecerea orga
nizată in după-amiaza marii sărbă
tori a eliberării. A fost o petrecere 
in toată legea. Chioșcurile unită
ților T.A.P.L. din localitate ca și 
cple ale O.O.V.L.F. ofereau bună
tăți îmbietoare: crenvurști abu- 
rlnzi, mici și cirnați dellcioșî, pere 
zemoase, struguri aromați, mere, 
prune, pepeni eic.

Cit despre băuturi —■ incepînd 
cu bere și pînă la șampania „Za
rea" au ațițat și mal mult buna 
dispoziție, veselia. ’

Și a fost multă bucurie și vese
lie Ia Lupeni. Pe arenă s-a impro

vizat o estradă, iar artiștii amatori 
ai clubului din localitate și din co
operație s-au prezentat cu un pro
gram bine pregătit. Cintece, dan
suri, recitări din care se revărsa 
bucuria de a trăi o viață liberă, 
fericită, stîrneau ropote de aplau
ze.

Conform tradiției, serbarea a 
fost deschisă de către fanfară cu 
marșul „Triumful învingătorilor", 
după care a delectat pe cel pre
zenți cu potpuriuri, hore, valsuri 
și invijrtite. Pentru iubitorii de mu
zică populară a cîntat orchestră de 
muzică populară și soliștii Lăcă
tuș Maria, Căidărar Maria. Bara- 
baș Viorica, Moldovan lacob. Si ita 
de dansuri din regiune, în inter
pretarea formației de dansuri a 
Clubului a încheiat prima parte a 
programului.

De fapt n-a fost pauză intre ce
le două părți ale programului ar
tistic închinat zilei de 23 August. 
Prezentatorul programului artistic, 
COnstantineșcu Vasile, a umplut 
acest răstimp cu momente vesele, 
pline de umor sănătos și <1e bun 
gust. Minerii Guțâ Nicolae. Varga 
Martin, Stith Andrei, Moldovan 
Alexandru, Tudor Constantin, NI. 
roară Viorel ca și grupul de mun
citoare de la „Viscoza4*. format din 
Mătăsăreanu Florica, Poienaru Qti- 
lia, Brănet Aurica și maiștrii Po- 
povici Liviu și Nagy Gustav — pri
mul de la preparație iar celălalt de
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Ca de fiecare dată, în seara 
zilei de 19 auffust un autobuz 
cobora lin pe drumul ce șer
puiește dinspre Vricani luînd 
pasagerii din stațiile de pe 
traseu. De data aceasta auto
buzul cu nr. 31 HD 974 era 
condus de șoferul Cătană 'Mi
ron... Din Uricani, a urcat, 
printre alții, pasagerul GamU- 
riac Vasile, electrician la mi
na din localitate care a călă
torit pînă la Petroșani fără 
bilet. Cum ? Simplu! In sta
ția de la Orașul nou Gamu- 
riac a „parlamentat" cu șofe
rul Notinger 
I. C. O.) 
meargă 
„blat" ? 
ger, din
muiat inima și i-a spus lui
Cătană așa, ca intre colegi:

„Nea Miroane, vezi că ant și 
eu un om

Ptnă aici, toate bune, nu
mai că un alt pasager, pasă
mite curios din fire l-a In-, 
trebat pe conducătorul auto-

la 
face să 

pe

(angajat 
cum ar 

la Petroșani 
Și șoferului Notin-
fire milos, i s-a in-

buzului pentru ce or mâi fi 
existînd și taxatoare, dacă 
nu-și fac datoria ? Această le
gitimă întrebare a avut da
rul să-l scoată din fire pe Că
tană și furios la culme a în
cercat să-l dea jos din auto
buz pe pasagerul indiscret 
care dezvăluise în public un 
lucru ce riu-l convenea șofe
rului. Văzînd că „individiil" 
(cum îl denumea șoferul pe

pasagerul în cauză) nu se 
speri» de furia lui, Cătană a 
tăbărtt pe pasager cu apostro
fări și amenințări, „Cine ești 
tu, măi acesta ? Vezi poate-țt 
dau două picioare undeva... 
Și-ți mai ard și-o manivelă!".

Ca să vezi, ce darnic este 
șoferul Cătană Miron; la urni 
le dă voie să circule cu auto
buzul fără bilet, iar altora le 
promite manivele!... Bine ar 
fi ca din cînd în cînd condu
cerea I.C.O. să le mai aducă 
aminte șoferilor să nu uite de 
interesele întreprinderii, de 
conduita pe care trebuie să o 
aibă față de pasageri. Șofe
rului Cătană Miron, conduce
rea I.C.O. ar face bine să-l 
IA manivela pentru a nu o 
mai promite altora!

luliu POPA

In plina efervescență LOTO
(Urmare din pag. 1)

rea unei opriri de 12—16 ore. Opri
rea este absolut necesară și chm ea 
nu trebuie sA sb facă Simțită pe 
ansamblul producției de fire de 
mătase a fabricii, se crează un Stoc 
de bobine filate, spălate, uscate. 
Oprirea este necesară pentru revi
zuirea conductelor de încălzire, pu
nerea în funcțiune a stației de neu
tralizare a apei și noile filtre cu 
presiune de la baia de filaj, dar 
nu înainte de a li se face legăturile 
cu conductele instalațiilor filatu
rii. Lucrările trebuie făcute cU ori
ce preț, căci de ele depind produc
ția de mîine a fabricii, calitatea fi
relor Și încă ceva : neutralizarea 
apelor reziduale de acizi.

Pentru asiguarea unui stoc de 
mătase pentru timpul necesar exe
cutării lucrărilor sus amintite si 
pînă Ia reluarea producției între
gul colectiv depune eforturi susți
nut^. Și nu fără rezultat. Zilnic se 
dă o producție de cîte 150—200 kg 
peste plan. Paralel 
producției crește și

J tru calitatea firelor 
se reduc deșeurile.
cuța Nicol ae, Ilinca
maș loan, Roșoiu Dumitru, Drăgoi 
Ioan, Sitco Carol, Pera Ioan și toți 
ceilalți se întrec să dea mai multe 
bobine de mătase și de bună cali
tate, totodată să scadS- procentul de 
deșeuri. In acest timp o echipă de 
lăcătuși condusă de comunistul Bo- 
jincă loan se străduiește să termine

înainte de termen instalarea celor 
două ventilatoare noi cu care a fost 
dbtâtă secția și care sînt menite să 
asigure condiții mai bune de aeri
sire In filatură. La stația de neu
tralizare a apelor reziduale o altă 
echipă condusă de Hai Ioan face 
ultimele finisări în vederea asigu
rării punerii în funcțiune a stației la 
termenul planificat. Ca să nu ră- 
mînă în urmă, și lucrătorii care 
fac repararea planșeului secției fi
latură depun eforturi susținute să 
termine porțiunea de planșeu din
tre și de sub mașinile de filaj cu 
nr. 16 și 17 ca acestea să poată fi 
repuse în funcțiune cît mai curînd.

Cu astfel de preocupări și reali
zări a întâmpinat colectivul secției 
filatură marea sărbătoare a po
porului nostru — 23 August.

La tragerea Loto din 25 august 
4967, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:
40, 76, 1, 24, 37, 50, 32, 25, 17, 28, 
73, 2

Dr. CONSTANTIN 1ONESCU

RADU MANESCU

I. TRAISTARU (Cluj)

H. FALCON

IONIȚA olteanu

M. DIMA

DIN PLANUL INSTITUTULUI
Dr. M. HOROVITZ și A. GOI AN

HARALAMBIE ENE

Dr. I. KUN

LUCA NASTASE

SOCIOLOGIE

Aspecte ala ridicării nivelului da 
trai al populației.

Considerații asupra corelației pre* 
țurilor cu valoarea mărfurilor.

Influența progresului tehnic asu
pra ritmului da creștere a pro
ducției sociale.

Cu privire la calitatea produselor 
și structura de producție.

Formarea conducătorilor de între
prindere în țăfile capitaliste.

Progresul tehnic 
rli sociale.

și teoria integră-

ECONOMICE
comparative și

DE CERCETĂRI
Teoria costurilor 

realitățile economice contempo-. 
rane.

ECONOMICA
însemnări cu privire la schimbările 

în conținutul muncii în industrie,
CONSULTAȚII

Cojnerțul exterior și progresul teh
nic.

«CHIMB DE PĂRERI
Producția nenominalizată în cadrul 

analizei îndeplinirii planului de 
beneficii

Se vor recupera rămînerile în urmă ?
(Urmare din pag. 1)

menajate necorespunzâtor; 
cauza degradării instalațiilor 
terane de canalizare circulația pe 
aceste drumuri a fost oprită. Au
tobasculantele, pe lingă faptul că 
au stagnat o parte din timp, nici 
nu au fost utilizate la capacitatea

din 
sub-

cu creșterea 
exigența pen- 
de mătase și 
Filatorii An- 

Gheorghe, Tă-

la „Viscoza" — au avut un nou pri
lej de a da glas bucuriei lor că aici, 
ca gi laz serviciu, sînt înconjurați 
de dragoste, atenție și prețuire. So
liștii vocali acompaniați de forma
țiile de muzică populară și ușoară 
a clubului le-au cîntat melodiile 
preferate.

Mult i-ă mai plăcut muncitoru
lui Ande Iosif de la sectorul XU al 
minei, „Momîrlăneasca" interpre
tată de solistul vocal Moldovan 
Iacob, iar un grup de lucrătoare 
din comerț, dintre care am remar
cat pe Fodor Elena și Rădoi Emi
lia, răsplăteau cu aplauze înde
lungi pe micuța cîntăreâță amatoa
re Lăcătuș Maria, interpretă a mai 
multor cîntece populare.

Tineretul prezent în număr ma
re la arenă a găsit un bun mijloc 
de petrecere în jocurile distractive 
cît și în formația ritmică de chita
re. Această tinără formație de a- 
matori a clubului, compusă din 
Baranay Aurel, Pop Emîlian, Hor
vath Dodi, Constantinescu Fănel și 
Varga Francisc este la început de 
drum, dar așa cum a pornit-o me
rită bunele aprecieri' care i ș-au 
adus prin repetate „bis-uri“,

Formația de muzică ușoară, cu 
concursul soliștilor vocali Szeres 
Elisabeta, Eke Terezia și Bălan Ni- 
colăe și cu trompetistul Drăgan A- 
lexandru a desehis — cum s-ar zi
ce — pofta pentru serata în noctur
na care se anunțase pentru seara 
zilei de 24 august.

Petrecerea a fost plăcută. Ea a 
durat pînă cînd umbrele înserării 
au cuprins de-a binelea stadionul 
ospitalier și împrejurimile o asului 
Lupani. ___

U.R.U.M.P. De curind, în secția mecanică a uzinei a fost montat un 
nou strung Carusel cu diametrul de 2 500 mm.

IN CLIȘEU: Se lucrează prima piesă la noul strung.

lor maximă. Din păcate, acest 
„mărunțiș" a duș la întârzierea u- 
nor lucrări și la... pierderi atât 
pentru constructor-beneficiar, cît 
și pentru Stația de utilaj și trans
port, în dotația căreia se află ma
șinile,

înlocuirea lucrărilor planificate 
a fi executate în această perioadă 
cu altele avînd o pondere valori
că mai mică, datorită în bună 
parte și beneficiarului — C.C.V.J. 
— (care a predat cU întârziere 
unele utilaje și aparate tehnologi
ce : tablou electric de forță la 
ventilatorul Balomir; troliu și e- 
chipamentul electric al mașinii de 
extracție Vulcan ș. a.) a dăunat, 
de asemenea, în mare măsură rea
lizărilor grupului de șantiere 
T.C.M.M. generînd rămîneri în 
urma.

Acest 
persistă,
Situația este arhicunoscută de fo
rurile competente. Obiective, în 
valoare de circa 23 223 mii lei, din 
care unele începute în 
rlori, „ștau și 
în folosință.

O expresie 
a muncii pe 
se vădește și
lizare a producției globale pe pri
mele 7 luni ale acestui an, pro
cent care a atins doar cifra de 
55,4 la sută. Productivitatea scă
zută scoate și mai mult în eviden
ță lipsa de cadre de supraveghe
re a lucrărilor, incompetența unor 
maiștri. Majoritatea acestdr punc
te de lucru au fost conduse de 
maiștri promovați din rîndul șefi
lor de echlpft 
gătire tehnică

stil de muncă defectuos 
cu toate măsurile luate.

așteaptă"
anii ante» 
darea lor

organizăria slabei
șantierele T.C.M.M. 

în procentul de rea-

care, lipsiți de pre- 
șl experiență orga-

•
nizatorică, nu au reușit să facă 
față cerințelor în ceea ce privește 
folosirea în mod judicios a efec
tivelor în subordine.

Acestea sînt numai cîteva cause 
care generează rămînerile în ur
mă. in general vorbind, sursa a* 
cestor deficiențe rezidă și în lipsa 
de colaborare între proiectant, 
constructor și beneficiar.

Recuperarea rămînerllor în ur
mă pe șantierele T.C.M.M. în a- 

teitimâ perioada a anului, 
este posibilă șt absolut necesară. 
Trebuie Insă ca planurile de mă
suri să fie traduse în faptei Se 
simte mai mult ca oriei nd necesi
tatea impulsionării lucrărilor și re
luarea acelora în care s-a învestit 
manoperă și materiile și care riscă 
să se deterioreze, necesitând chel
tuieli suplimentare de refacere 
(groapa fundației puțului E. M 
Dîlja). Urmărirea și respectarea 
graficelor de execuție, folosirea 
mai eficienta a timpului de 
și a utilajelor (șl pe acesta 
pună un accent deosebit) — 
nizarea muncii, unde este 
în două sâu chiar trei schimburi, 
aprovizionarea ritmică a șantiere
lor și punctelor de lucru cu ma
teriale și completarea neîntârziată 
a documentațiilor — iată cîteva 
din căile spre recuperare.

Și deoarece rămînerile în urmă 
la Grupul de șantiere T.C.M.M., 
au fost determinate în bună mă- 

. sură și de 
muncă se 
deziderat: 
ării unor 
punzătoare pentru muncitori, ur* 
mărlndu-se cu orice preț perma
nentizarea acestora.

lucru 
să se 
orga- 
cazul

lipsa acută de brațe de 
fnal cere satisfăcut un 
mai. multă atenție ere- 
condiții Optime, cores-

Sparfachiada de vară

M. LUPENEANU

TELEVIZIUNE
26 august

18,00 „Vă așteptăm la ora 6“. Emisiune pentru femei.
18,25 Noile aventuri ale echipajului Val Vîrtej : „Documen

tele profesorului Mareș" (reluare),
19,10 telejurnalul de seară.
19.30 Natalie. România — Franța (masculin). Transmisie în 

direct de la bazinul Dinamo.
20.30 Tele-encielopedia.
21.30 „Ea balul de simbătă seara...". Muzică de dans.
22,00 „Evadatul" — film serial.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,05 Telesport,... ,_ __ _ ______ _________ .
23.30 închiderea emisiunii.

Ediția 1967 a Spartachiadei de 
vară se apropie de sfîrștt. De aceea 
întrecerile s-au accentuat. Dumini
ca trecută a avut loc etapă alV-f. 
interraională care a desemnat pe 
primii patru clasați la disciplinele 
fotbal, handbal și volei, care ur
mau să participe în zilele de 23 și 
24 august la faza regională de 
la Deva (handbal și volei) și la Si- 
meria (fotbal). Campionii Văii Jiu
lui, Preparatorul Lupeni (Ia fotbal), 
Utilajul Petroșani (la handbal) și 
Parîngul Lonea (la volei) s-au de
plasat ia Hațeg unde au întîlnit 
echipele campioane raionale ia dis
ciplinele respective. După 90 minu
te de joc scorul era 2—2 în în
tâlnirea fotbaliștilor. Trebuia să se 
mai joace două reprize a 15 minu
te pentru a desemna pe învingător. 
Timpul fiind înaiivtat, lupenenii au

renunțat 
delor. Și 
ții Văii Jiului au pierdut partidă. 
Lipsită da aportul cltorva titulari, 
echipa Utilajul Petroșani a pierdut 
meciul cu categoricul scor de 25—7. 
In schimb voleibaliștii de la Parîn
gul Lonea și-au întrecut adversarii 
cu scorul de 3—0, cîștlgînd dreptul 

faza regională, 
etapa regională, 
ca adversari pe 
Ardeleana Alba.

la luptă in favoarea gaz- 
la handbal, repre/entm-

de a participa la 
In partida din 

lonenii i-au avut 
voleibaliștii de la 
După un joc frumos, echilibrat, vo
leibaliștii de la Ardeleana s-au dis
tanțat în final și au obținut victo
ria cu scorul de 3-^3. Lonenii s-au 
comportat destul de bine și au ob
ținut un meritat loc II în etapa re
gională a Spartachiadei de vară.

șt. «aloi
activist C.O.E.F.S. Petroșani
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Declarația Comisia R. 0. Vietnam 
pentru anchetarea crimelor de război

ADEN

HANOI 25 (Agerpres). — Comi
sia R. D. Vietnam pentru anche
tarea crimelor de război comise 
de americani în Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă noile acțiuni întreprin
se de aviația americană împotri
va Hanoiului și a altor zone din 
Vietnamul de nord. In declarație 
se arată că, începînd de la 11 au
gust, s-au comis noi acțiuni ex
trem de primejdioase 
R. D. 
mul ui 
aerian 
Astfel, 
asupra
Vietnam, cel din 22 
cel mai intens. Au 
numeroase locuințe, 
conomice și edificii 
asemenea, atacurile

împotriva 
Vietnam în cadrul progra
de excaladare a războiului 
dus împotriva acestei țări, 
s-au intensificat raidurile 
unor provincii din R. D. 

august fiind 
fost distruse 
obiective e- 

culturale. De 
au provocat

Ministrul de externe 
al Pakistanului 
a fost primit 
de președintele R.A.U.

numeroase victime omenești. Sis
temul de diguri și lucrările de 
conservare a apei au constituit un 
alt obiectiv al atacurilor aviației 
americane. Totodată s-a continuat 
folosirea avioanelor de tipul „B-52" 
în bombardamentele asupra unor 
localități din zona demilitarizată 
și din zona localității Vinh Linh.

La Hanoi a avut loc un miting 
în cadrul căruia au fost sublinia
te rezultatele obținute de forțele 
armate însărcinate cu apărarea 
capitalei în lupta împotriva avia
ției americane. In cuvîntarea ros
tită la miting, Tran Duy Hung, 
președintele Comitetului adminis
trativ al orașului Hanoi, a arătat 
că forțele armate și populația ca
pitalei au doborît în ultimele zile 
22 de avioane inamice și au luat 
prizonieri, mai mulți piloți ameri
cani. La miting au luat cuvîntul 
numeroși vorbitori, care au afir
mat hotărîrea 
Iui de a apăra

a declarat președintele 
Ecuadorului

FRANȚA

populației Hanoiu- 
capitalâ țării.

GUAYAQUIL 25 (Agerpres). — 
Președintele provizoriu al Ecuado
rului, Otto Arosemena, luînd cu- 
vîntul la conferința de presă care 
a avut loc la Guayaquil a condam
nat politica intervenției în trebu
rile altor state. Referindu-se la de
clarațiile presei americane despre 
așa-numitul „drept" al Statelor U- 
nite de a se amesteca în trebu
rile interne ale oricărei republici 
lătino-americane, în „cazuri deo
sebite", Arosemena a declarat că 
„țările trebuie să-și rezolve pro
blemele prin mijloace proprii. E- 
cuadorul, a spus el, este o țară 
care prin tradiție a urmat politica 
neamestecului".

Sultanatul Audhali a trecut
%

sub controlul forțelor patriotice

fer

în- 
du-

aparținînd guvernului

ADEN 25 (Agerpres). — Potri
vit știrilor primite la Aden, sul
tanatul Audhali a trecut în în
tregime sub controlul forțelor pa
triotice care luptă pentru elibera
rea de sub dominația colonialistă. 
Triburile care s-au răsculat au o- 
cupat orașul Lodhar și toate in
stituțiile
Federației Arabiei de sud. Sulta
natul Audhali este al șaselea ca
re în ultimele zece zile au trecut 
sub controlul forțelor mișcării de 
eliberare națională. Se anunță că 
soldații din armata federală cola
borează cu răsculații împotriva 
trupelor engleze.

Din Aden, corespondentul agen-

ției Reuter relatează că forțele 
patriotice au atacat cu focuri de 
mortiere reședința guvernului 
deral din districtul Maalla.

Un grup de deținuți de la 
chisoarea din Aden au încetat
pă cinci zile greva foamei, decla
rată împotriva refuzului autorită
ților de a-i elibera. Ei au fost a- 
restați în urmă cu aproape opt 
luni și deținuți în închisoarea 
Mansoura sub acuzația de a fi 
„contribuit la prăbușirea unui a- 
vion „Dakota", care a provocat 
moartea a 26 de persoane, prin
tre care și a sultanului teritoriului 
Wahidi.

Guvernul congolez n-a acceptat 
oferta mercenarilor

CAIRO 25 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Pa
kistanului, Sharifuddin Pirzada, 
care face o vizită oficială de patru 
zile în R.A.U., a fost primit de 
președintele Gamal Abdel Nasser, 
căruia i-a înmînat un mesaj din 
partea președintelui Pakistanului, 
Ayub Khan. El a avut, de ase
menea, convorbiri și cu alte ofi
cialități din R.A.U. Potrivit pos
tului de radio Cairo, în cursul în- 

examinate 
din

O criză guvernamentală
a fost evitată

trevederilor au fost 
probleme legate de situația 
Orientul Apropiat.
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luna august, în Anglia numărul șo
merilor
600 000 
șomeri 
această 
crescut 
industrei de automobile și cons
tructoare de mașini, situate în par
tea centrală a țării.

a ajuns la aproximativ 
— cel mai mare număr de 
care a fost înregistrat în 
țară din 1940. Șomajul a 
îndeosebi în întreprinderile

PARIS 25 (Agerpres). — Recen
tele declarații ale liderului repu
blicanilor independenți, Giscard 
d'Estaing, care evidențiau anumite 
rezerve față de politica guverna
mentală, au provocat o ripostă vi
rulentă din partea 
U.N.R. Se vorbește 
„ruptură" și acest 
pronunțat în mod 
prima oară miercuri, în cursul unei 
emisiuni radiofonice de către mi
nistrul de finanțe, Michel Debre 
Pentru acesta, declarațiile lui Gis
card d'Estaing sînt un „scandal".

Avînd în vedere că republicanii 
independenți asigură acel 
minim 
vernul 
tea în 
ies la 
pări principale ale coaliției capătă 
o importanță considerabilă Totuși, 
cei trei membri republicani inde-

unor lideri ai 
chiar despre o 
cuvînt a fost 
oficial, pentru

număr 
de voturi fără de care gu- 
nu ar dispune de majorita- 
parlament. dificultățile care 
iveală între cele două gru-

Un nou element de încordare
în sînul guvernului S.U.A.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a hotărît reduce
rea cu aproximativ 150 milioane 
dolari a sumei ajutorului 
și economic american 
străinătății. împreună cu 
rile operate în Comisia
probleme externe a Camerei Re
prezentanților, suma totală scade 
astfel sub 3 miliarde dolari față 
de cele 3,4 miliarde cerute de Ad
ministrație.

militar 
destinat 
reduce- 
pentru

Reducerile hotărîte în Camera 
Reprezentanților sînt totuși mult 
mai puțin importante decît cele 
operate în Senat, care a redus 
suma la 2,6 miliarde dolari.

Atitudinea Congresului față de 
ajutorul destinat străinătății este 
privită ca un nou element de în
cordare în relațiile dintre Capi- 
toliu și Casa Albă, relații care, 
după cum aprecia agenția France 
Presse, trec printr-o criză.

In Comitetul celor 18
pentru dezarmare

GENEVA 25. Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite: In 
ședința de joi după-amiază ă Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, A. Roscin, a prezentat 
un proiect de tratat privind in
terzicerea răspîndirii armelor nu
cleare. Delegatul S.U.A., W. Fos
ter, a prezentat, de asemenea, un 
proiect de tratat cu privire la 
interzicerea răspîndirii armelor 
nucleare. Cele două proiecte de 
tratat, prezentate de U.R.S.S. și 
S.U.A., sînt identice.

Reprezentanții Canadei, Suediei,

Mexicului și Indiei au făvut eîte- 
va observații preliminare asupra 
proiectului tratatului de interzi
cere a răspîndirii armelor nuclea
re. Delegatul Indiei a reamintit 
necesitatea că orice tratat de a- 
cest gen trebuie să fie conceput 
astfel fncît să slujească interese
lor întregii comunități internațio
nale. Delegația indiană 
vă dreptul 
observațiile 
zentat". 
italiană 
viitoare 
țiile la

„își rezer- 
de a face cunoscute 
sale la proiectul pre- 
rîndul său, delegația 

anunțat că săptămîna 
va prezenta observa-

La
a

își 
proiectele prezentate.

pendenți ai guvernului au publicat 
un comunicat îrt care se solidari
zează cu politica guvernamentală. 
„Aleși cu șase luni în urmă sub 
aceeași etichetă politică și aceleași 
obiective comune, afirmă cei trei 
miniștri toți deputății majorității 
s-au angajat să susțină guvernul 
desemnat de șeful statului în vede
rea continuării acțiunii sale“. Co- 
mentînd această declarație, agen
ția France Presse scrie că, deși nu 
toată lumea interpretează la fel cu
vintele miniștrilor, concluzia evi
dentă este că o criză guvernamen
tală a fost evitată.

Comunicat, cu privire 
de externe al Olandei
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — In 

comunicatul cu privire la vizita mi
nistrului de externe al Olandei, Jo
seph Luns, în R.P. Polonă se men
ționează că ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, Adăm Ra- 
packi, și Joseph Luns au făcut un 
amplu schimb de păreri în proble
me actuale ale situației internațio
nale și în probleme ale relațiilor 
bilaterale polono-olandeze. O aten
ție deosebită a fost acordată cola
borării dintre cele două țări în do
meniul economic și cultural, sub- 
liniindu-se că acordul încheiat la 
22 august între R.P. Polonă și ță
rile Beneluxului va crea noi posi-

Incidente în Cipru
In sudul Ciprului au fost sem

nalate vi nări incidente între co
munitatea turcă și cea greacă, l/n 
purtător de cuvînt al forțelor 
O.N.U. staționate în Cipru a pre
cizat că nu au fost înregistrate 
victime omenești. Potrivit unor 
surse, incidentele ar fi izbucnit 
ca urmare a unui schimb de fo
curi între o unitate 
liției și un grup de 
Schimbul de focuri, 
plozii de grenade, 
timp de două ore.

mobilă a po- 
ciprioți turci, 
însoțit de ex- 
s-a prelungit

KINSHASA 25 
nistrul congolez 
terne, Justin Bomboko, a făcut o 
declarație în care a arătat că gu
vernul său nu a negociat și nu va 
negocia niciodată cu mercenarii 
albi care se află în prezent la Bu
kavu, capitala provinciei Kivu. Po
trivit agenției France Presse, Bom
boko a arătat că maiorul Schram- 
me și mercenarii au făcut cunoscut 
că sînt gata să se predea în anumi
te condiții, să predea armamentul 
și să li se ofere posibilitatea da a 
părăsi orașul Bukavu. Guvernul 
congolez, a spus el, nu acceptă o- 
ferta mercenarilor și este de acord 
numai cu capitularea necondiționa
tă a detașamentelor de mercenari 
și jandarmi katanghezi, care au să- 
vîrșit agresiunea Ia Kisangani, iar 
în prezent se află în localitatea Bu-

(Agerpres). — Mi- 
al afacerilor ex-

la vizita ministrului
în R. P. Polonă

cele două țări
contacte- 
în aceste

exprimatminiștri și-au
în legătură cu situația

bilități pentru extinderea 
lor dintre 
domenii.

Cei doi 
neliniștea
din Asia de sud-est. Ei s-au pro
nunțat pentru soluționarea conflic
tului din Vietnam, pe baza acordu
rilor de la Geneva din 1954 și ținîn- 
du-se seama de voința poporului 
vietnamez de a fi lăsat să-și hotă
rască singur soarta.

In comunicat se subliniază im
portanța pe care cei doi miniștri 
o acordă garantării securității pe 
continentul european, precum și 
reglementării problemei germane.

kavu. Pe de altă parte, el a decla
rat că politica guvernului său 
„constă în a pune capăt cît mai 
curînd posibil rebeliunii mercena
rilor. In această problemă 
compromis este exclus".

orice
(
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„Toa-KINSHASA 25 (Agerpres). 
te țările africane, cu excepția ă 
două — Guineea și Malawi — au 
confirmat acordul lor privind parr 
tiei parea -la reuniunea la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne", a—declarat Justin Bomboko, 
ministrul de externe congolez, în- 
tr-un interviu acordat agenției con
goleze de presă. Cele două țări, a 
spus el, au făcut cunoscut că nu 
pot participa la reuniunea africa
nă la nivel înalt din „motive în
temeiate". Conferința urmează să 
aibă loc la Kinshasa, Ia 11 septem
brie a.c. ca urmare a, invitației a- 
dresate țărilor membre ale O.U.A. 
de președintele Mobutu ■

UD SDVIETI BliLEZ
LONDRA 25 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția TASS, vi
neri a avut loc la Ministerul de 
Externe al Angliei semnarea a- 
cordului cu privire la stabilirea 
unei legături directe între Krem
lin și reședința primului ministru 

Angliei. Acordul a fost semnat 
ambasadorul U.R.S.S. la Londra, 
N. Smirnovski, și secretarul 
stat la Ministerul de Externe 
Angliei, George Thomson.
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Proces împotriva orașului Newark
Două importante or

ganizații ale populației 
de culoare din S.U.A. 
au intentat un proces 
împotriva orașului Ne
wark, statul New Jer
sey, acuzînd poliția lo
cală de a fi săvîrșit 
„acte de violență, inti
midare
potriva

și umilire 
negrilor"

a fost

îm~
în

cursul recentelor tul
burări rasiale. Cele 
două organizații — „A- 
sociația națională pen
tru propășirea popu
lației. de culoare" si 
„Uniunea americană 
pentru libertăți civile" 
— cer desemnarea u- 
nui girant care să fie 
însărcinat

trimisăîmpotriva insulei Anguilla 
o forța militară comună

La Georgetown s-a anunțat că Guyana, Trinidad și Barbados 
au trimis la bordul unei nave britanice o forță militară comună 
spre Anguilla pentru a „restabili regimul constituțional". Mica insu
lă din Marea Caraibilor și-a proclamat independența la 11 iulie, 
desprinzîndu-se din „statul asociat" ce cuprindea, de asemenea, In
sulele Kitts și Nevis.
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cu adminis-

trarea poliției din Ne
wark.

Avocatul „Asociației 
naționale pentru pro
pășirea populației de 
culoare" a declarat că 
studiază posibilitatea 
lansării unor asemenea 
procese și împotriva 
altor orașe, unde în 
ultima vreme au avut 
loc incidente rasiale.

• ROMA. — Potrivit unei sta
tistici oficiale date publicității la 
Roma, în primele cinci luni ale 
acestui an au fost înregistrate în 
Italia 120 235 accidente de circu
lație, în cursul cărora și-au pier
dut viața 3 266 persoane, iar alte 
60 551 au fost rănite.
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