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Pe șantierul Petroșanin
Activitatea în con

strucții se desfășoară 
deseori pe un teritoriu 
Vast, într-o multitudine 
de puncte de lucru mai 
mâtț sau mai mici, cu 
dispersare accentuată a 
forțelor de muncă și 
cadrelor tehnice. In bu
nă măsură, aceasta are 
ca urmare întîrzieri în 
execuția lucrărilor, o a- 
preciabilă risipă de ma
teriale, insuficienta a-

[Continuare in pag. a 2-a]

pai'eu

la atacarea 
teme mari:

Constructorii din Petroșani au început anul acesta 
microraion :

apartamente. Din ele 5 blocuri vor fi 
dduă sînt gata, alte două se află în 
nisajului interior iar ultimul în plină 

IN CLIȘEU: Pe cer se profilează 
nîcei macarale cu care se lucrează.

lucrările la un
B-f-C cuprinzînd blocuri înalte cu cîte 10 etaje și 66 

predate pînă la sfirștiul anului: 
stadiul montării planșeelor și fi- 
glisare, Ia etajul IV.
silueta blocului B 3 A și puter-

Poți să te aștepți la orice în su
dul Africii, scria „U. S. News and 
World Report“. întreg sudul con
tinentului trece printr-o perioadă 
de incertitudine, care poate dege
nera intr-un război rasial". Aceste 
considerații făcute de săptăminalul 
american cu șase luni în urmă par 
să fie mai întemeiate, acum, cind 
înfruntarea, la sud de Zambezi, 
îiitre patrioti, pe de o parte, forțele 
rasismului și ale colonialismului, 
pe de altă parte, apare ca inevita
bilă

Acum patru ani. Organizația Uni
tății Africane proclama ca princi
pal obiectiv desăvîrșirea decoloni- 
î&rii continentului Realizarea aces
tei sarcini, fixată în Carta de la 
Addis-Abeba implică mai întîi o 
soluție radicală a problemei su
dului continentului, unde rasiștii 
sud-africani și rhodesieni, colo
nialiștii portughezi și monopolu
rile occidentale oprimă încă 30 mi
lioane de africani

De cîteva luni, alianța militară 
și politică dintre rasiști și colonia
liști care se opune în sud dezvol
tării mișcării de eliberare, s-a în
tărit sensibil. Mărturie stau con
tactele mai frecvente între condu
cătorii Republicii Sud-Africane, 
Rhodesiei și Portugaliei. In prima 
jumătate a lunii martie. Ian Smith

sistență tehnică, calitate 
slabă etc.

Organizarea științifică 
a producției cere lichi
darea tuturor acestor 
tare care apasă asupra 
activității constructori
lor, desfășurarea unei ă- 
semenea munci încît o- 
biectivele să fie realiza
te ritmic, cu consum re
dus de manoperă și ma
teriale, de bună calitate.

Constructorii

șantierul Petroșani, tra- 
ducînd în viață directi
vele organelor de partid 
și de stat, au făcut și 
ei primii pași pe dru
mul unei organizări ști
ințifice a producției. In 
dorința de a face cu
noscută această acțiune, 
ne-am adresat tovarășu
lui Sasu Nicolae, șeful 
șantierului Petroșani, 
care ne-a relatat măsu
rile luate în acest do
meniu pînă acum.

„Organizarea științi
fică a producției con
stituie un proces care 
se desfășoară continuu, 
în timp, pentru că la 
fiecare lucrare sau grup 
de obiective problemele 
sînt altele, iar mijloa
cele de rezolvare a Io; 
diferă de la caz Ia caz 
In lumina acestor ade 
văruri, primul nostru 
pas a fost făcut în ve
derea alcătuirii unui co
lectiv puternic, cu ex
periență în munca prac
tică.

Alături de șeful șan
tierului și adjunctul Iui, 
la noi, din acest colec
tiv fac parte

și cantonat aproape 
zambiană, 
a bara avîntul mișcării 
și pentru a se pregăti

de

de 
în 
cu

s-a dus la Pretoria, unde a avut în
trevederi cu Vorster. Puțin mai tîr- 
ziu, presa anunța că un contingent 
al armatei regulate a R.S.A. fusese 
transferat, în două grupuri, către 
Rhodesia 
frontiera

Pentru 
eliberare 
vederea unei eventuale ciocniri 
forțele Africii independente, R.S.A., 
Rhodesia și Portugalia continuă 
să-și sporească potențialul militar, 
care crește cu o rapiditate uimi
toare, în special in Republica Sud- 
Africană, care joacă un rol domi
nant în alianța tripartită a rasiști
lor și colonialiștilor. Protejată din 
nord de teritoriul Angolei, Rhode- 
siei și Mozambicului, R.S.A. ope
rează aici în calitate de centru mi
litar și politic al „bastionului alb“, 
opunîndu-se mișcării africane de 
eliberare.

I.a inceputul anului, parlamentul 
sud-african adopta o lege prin care 
se prelungea durata serviciului mi
litar In primele zile ale lunii iu
nie, guvernul supunea spre apro
bare parlamentului un proiect de 
lege potrivit Căruia serviciul mili
tar obligatoriu este valabil pentru 
toți cei care locuiesc în Africa de
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lot Manea Florin, nor- 
matorul Prodan Augus
tin, maistrul construc
tor Nagy loan, cei mai 
buni șefi de brigadă: 
zidarii Teirău Eugen și 
Roșu Dumitru, dulghe
rul Teiss Mihai, fierar 
betonistul Horvath Lu
dovic și alții.

O dată alcătuit, colec
tivul de organizare ști
ințifică a producției a 
și pornit 
primelor
Organizarea bazelor de 
producție care cuprinde 
problemele: amplasa
rea, funcționarea și do
tarea stației de betoane 
și mortare, locul și mo
dul de prefabricare a 
pieselor din beton, folo
sirea unor materiale din 
resurse locale, transpor
turi și depozite de ma
teriale. Este o temă im
portantă, căci de rezol
varea ei depinde în bu
nă măsură aproviziona
rea ritmică cu materiale 
a șantierului, evitarea 
golurilor și stagnărilor 
la execuția diferitelor 
obiective.

Muncește în mijlocul nostru. E 
la fel ca și noi, dar parcă totuși 
e altfel, plămădit dintr-un metal 
cu o duritate mai mare și-o stră
lucire mai puternică. Ii simțim 
prezența diurnă aproape, strîn- 
soarea mîinii calde atunci cind 
i-o întindem. Și-ntotdeauna se 
bucură de bucuria noastră. E la 
fel ca și noi, contopit în năzuin
țele și preocupările colectivului și 
totuși trăim cu impresia că e îna
intea noastră cu un 
durile lui se află 
decît ale noastre.

(Continuare in pag. a 3-a)

pas, că gîn- 
mai departe

gînduri apoi mi-a răspuns 
asemenea exemplu poate fi
Andrei, șef de brigadă, 
ortaci de-ai acestuia, care

Valeriu COANDRAȘ

in bzroul sec-

MINA LONE A. Pe -una din galeriile principale, transportul cărbu
nelui se face eu puternice locomotive care duc zesi de vagonete deodată.

mai în vîrstă 
discuție pur- 
urmă, în a- 
de sector șt 
de partid.

Intr-o zi mă aflam 
torului II de la E. M. Lupeni. Dis
cutam cu maistrul Șiortan Gheor
ghe. Atunci l-am întrebat: Cum 
poate fi observat acest om ? Care 
sînt faptele lui ? De ce gîndurile 
lui merg mai departe decît ale al
tora ? Dacă are vreun asemenea 
exemplu în sector ? A rămas un 
pic pe 
că un 
Ciuciu 
Cîțiva 
se aflau atunci în birou, s-au în
scris ad-hoc în discuție. Fiecare 
din ei dorea să spună ceva despre 
Ciuciu. Un miner 
și-a adus aminte de o 
tată cu cîțiva ani în 
celași loc, între șeful 
secretarul comitetului
In 1965 la frontalul din blocul II, 
stratul 5, panoul I, era nevoie de 
un brigadier destoinic întnlcît con
dițiile de lucru la acest loc de 
muncă nu erau dintre cele mai 
bune. L-au propus pe Ciuciu. In 
dimineața zilei următoare la sec
tor s-a prezentat un om mic de 
statură, dar ale cărui fapte fuse
seră mari la sectorul de unde ve-

Vizita primului ministru 
și ministru al afacerilor externe 
al Danemarcei, Jens Otto Krag

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Miniștri 

au avut loc în cursul dimineții de 
luni convorbiri oficiale între pre-

daneză au participat: 
Sandager Jeppesen, 
Danemarcei Ia Bu- 

ședintele Consiliului de Miniștri al curești, Jens Christesen, ambasador, 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Danemarcei, Jens Otto 
Krag.

La convorbiri au participat din 
partea română : Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Ploeșteanu. ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, și Nicolae Atanasiu, di
rector ad-lnterim în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Președintele Consiliului .de 
nistri al Republicii Socialiste 
mânia, : Ion Gheorghe Maurer, 
preună cu soția, a oferit luni

Mi- 
Ro- 
îm- 
un 

dejun, în saloanele Palatului Con
siliului de Miniștri, în onoarea pri
mului ministru și ministru al afa
cerilor externe al Danemarcei, Jens 
Otto Krag, și a soției sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliti Macovei,; președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Ar
tă. Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior. Bujor iAlmășan, 
ministrjul-minelor, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere. Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică, și. rafi
nării. Bucur Șchiopu. ministrul in
dustriei alimentare. Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 

nea. Comunistul și-a primit sarci
na bucuros. Chiar în ziua aceea a 
dorit să facă cunoștință cu cei din 
brigada pe care urma s-o conducă.

Din partea 
Svend Aage 
ambasadorul

primului 
convorbi- 

într-o

subsecretar de stat adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Da
nemarcei, Gunnar Seidenfaden, am
basador, subsecretar de stat adjunct 
în M.A.E., Kai Johansen, <’ subse
cretar de stat adjunct în M.A.E., 
Richard Wagner Hansen, consilier 
al Ambasadei Danemarcei la Bu
curești, Per Green și Soren-Ole Ol
sen, secretari ai 
ministru. In cadrul 
rilor, care s-au desfășurat 
atmosferă cordială, de încredere re
ciprocă, a avut Ioc un larg schimb 
de vederi privind 
lațiilor dintre 
unele probleme 
naționale.

dezvoltarea re
cele două țări și 
ale situației inter-

(Agerpres)
i

reprezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de știință și cultură.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe premierul danez.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și primul,ministru al Dane
marcei au rostit toasturi ' s

(Agerpres)
b

L t
Vîzite’e
Partidului Socialist ? 
Unit din Islanda

Continuîndu-și călătoria prin ța
ră, delegația PartiduLui Socialist 
Unit din Islanda .a vizitat regiu
nile Brașov și Ploiești. Oaspeții 
islandezi au vizitat Muzeul Dofta- 
na, o tabără de pionieri la Sinaia, 
uzina de autocamioane din Bra
șov, Cooperativa agricolă de pro
ducție din Feldioara, Rafinăria și 
Combinatul petrochimic Brazi și 
Stațiunea viticolă Valea Călugă
rească. De asemenea, oaspeții au 
fost primiți la Comitetul regional 
Brașov al P.C.R., unde li s-a vor
bit despre activitatea și preocupă
rile actuale ale organizației regio
nale de partid.
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Pe marginea etapei a lf«a a diviziei naționale „A"

SURPRIZELE CONTINUĂ
Prezente în desfășurarea etapei 

întîi (înfrîngerea Rapidului, Pro
gresului și Petrolului acasă și a 
Stelei la Bacău), surprizele, putem 
apune chiar de proporții mai mari, 
au fost înregistrate și în etapa 
a Ii-a,

Din nou Steaua a clacat. De data 
aceasta chiar pe teren propriu în 
favoarea proaspetei promovate în 
categoria A, A.S.A. Tg. Mureș, Au
torul celor două goluri ale mure
șenilor a fost Pavlovici, jucătorul 
de acum cîțiva ani al echipei 
Steaua. După Oblemenco și Kraus, 
iată că un alt „necorespunzător" în 
fosta lui echipă vine și infirmă 
calculele specialiștilor care i-au 
..promovat" în echipe Considerate 
trial slabe.

Dinamo București a fost la Un 
pas de înfrîngere pe ,,23 August", 
dar Bîtlan și-a ajutat adversarul 
cu un autogol, iar arbitrul bîrlă- 
dean, Nicolae Rainea, le-a făcut 
cadou dinamoviștilor un 11 metri 
și astfel meciul s-a terminat la ega
litate 2—2

La Arad, U.T.A. și Rapid au in
firmat rezultatele pe care le-au

Categoria C

Minerul Lupeni -
Stadion : Minerul.
Timp : bun.
Teren : practicabil.
Au înscris: Armeanu (min. 8), 

Cotroază (miri. 58).
Minerul Lupeni: Gram — Pra- 

lea, Neagoe, Poenar, Pali — Riza, 
Cotroază — Sima, Mitrache, Pre- 
cup, Șoptăreanu (Cărare min. 45).

Chimia Făgăraș: Suciu (N anu 
fflin. 71), Lancea, Szekely, Ben- 
țea, Năcu (min. 70 Libeg), Stoica, 
Feher — Armeanu, Nițu, Lechin- 
ța, Nicolae Gh.

Au arbitrat: Comșa Octavian la 
centru, Abagiu Sandu și Digă loan 
lfi tușe — toți din Craiova.

înaintea meciului suporterii lu- 
peneni erau circumspecți în pri
vința rezultatului. Insă băieții an
trenorului Ilie Cricitoiu au dezilu
zionat ducînd imaginația specta
torilor în copilărie la jocul de-a 
baba oarba. Suportul afirmației 
făcute este comportarea celor 11 
jucători care au fost parcă legați 
lă ochi și puși să caute timp de 90 
de minute mingea pe teren.

Pentru a avea o imagine eloc
ventă asupra desfășurării jocului 
redăm cîteva secvențe din „fil
mul" lui.

începe 
fi campionatul 
regional
După două săptămîni de la re

luarea campionatului republican de 
fotbal pentru categoriile A, B și 
C, duminică 3 septembrie intră în 
întrecere și echipele din campio
natele regionale.

După cum s-a mai anunțat, cam
pionatul regiunii noastre va cu
prinde două serii a cîte 12 echipe 
fiecare. Din seria a 11-a fac parte, 
pe lîngă Constructorul și I.G.O. 
Deva, Minerul Teliuc, Minerul Ghe- 
lar și Abatorul Hațeg, și echipele 
din Valea Jiului : Minerul Urlcani, 
Constructorul Valea Jiului (Lu
peni), Minerul Vulcan, Minerul A- 
ninbasa, Știința Petroșani, Prepara
torul Petrila, Parîngul Lonea,

Ih prima etapă a noii ediții a 
campionatului regional, echipele 
din Valea Jiului vor suBține urmă
toarele îhtîlhiri: Minerul Uricanî 
—• Parîngul Loheaj Constructorul 
valea Jiului — Știința; Prepara
torul Petrila — Minerul Vulcan; 
Minerul Aninoasa — I.G.O. Deva.

Se așteaptă de la tinerii noștri 
fotbaliști o comportare cît mai 
bună, în limitele admise de re
gulament, pentru creșterea valorii 
acestui popular joc 

obținut în prima etapă. Se pare că 
U.T.A. rămîne în continuare o 
echipă ce dă multe probleme pro- 
nosportiștilor din întreaga țară cît 
și propriilor suporteri. Cum 
se poate explica că după victoria 
asupra Progresului la București 
echipa a înclinat steagul cu 1—0 
pe teren propriu în favoarea for
mației campioane, Râpid, care, la 
rîndul ei, suferise cu o săptămînă 
în urmă o înfrîngere categorică la 
București din partea echipei F. C. 
Argeșul Pitești ?

Pentru a fi în nota generală, ar
geșenii au reușit și ei duminică 
doar un meci nul pe propriul teren 
în fața stegarilor brașoveni.

La Cluj, studenții din localitate 
au întrecut Cu 2—0 pe dinamoviștii 
din Bacău, iar la Constanța doar 
golul înscris din penalti de- către 
Tîlvescu a hotărît victoria la li
mită a Farului asupra petroliștilor 
plaleșteni. care încă nu și-au re
găsit cadența.

In sfîrșit, la Hunedoara s-a în
registrat o măre surpriză : Jiul a 
cîștigat meciul cu Progresul Bu
curești fără lupta. Neprezentînd

Chimia Făgăraș 1-1
La început minerii sînt cei care 

insistă în atac dâr le lipsește cu
rajul de a trage Ia poartă...

încurajați de ezitările gazdelor, 
făgărășenii ies la atac. In minutul 
0 Feher trage puternic de la dis
tanță și Gram este gata-gată să 
scape mingea în plasă. In minu
tul 8, Armeanu se îndreaptă spre 
poarta apărată cu nesiguranță de 
Gram, se oprește, se uită-n stîhga 
și-n dreapta, sesizează că nimeni 
nu se-ncumetă să-1 atace, șutează 
necruțător și... gol. Pînă în minu
tul 58 minerii nu și-au revenit. 
In acest minut ei au obținut ega- 
larea. Precup a executat un cor
ner, la minge a sărit un buchet 
de jucători, între care și Cotroază 
care a înscris. Dar în loc să in
siste în atac pentru a obține vic
toria fotbaliștii noștri au jucat 
plictisiți și dur.

Despre oaspeți doar cîteva cu
vinte. Ei au meritul de a fi în
cercat să realizeze un spectacol 
fotbalistic agreabil. Au practicat 
un joc deschis, ofensiv, obținînd 
un punct valoros. Lupenenii au 
cîștigat doar la cornere (15—0 pen
tru ei). După cum se vede au por
nit în campionat cu stîngul și rîn- 
duril# de față trebuie să consti
tuie pentru ei un semnal de a- 
larmă.

C. V.

A început returul In categoria B
Duminică, 27 august, trebuia să 

înceapă returul campionatului ca
tegoriei A la rugbi, cu etapa a 
Xlî-a. Dăr din cauză că mulți din 
componențil echipelor sînt studenți 
și se află în perioada de pregă
tire pentru susținerea restanțelor, 
etapa a XlI-a a fOBt amînată du
pă 1 ^decembrie. Așa câ returul 
va începe în 2—3 septembrie cu 
disputarea etapei a XIII-a.

In schimb, duminică și-au re
luat întrecerile echipele din cate
goria B, seria I. In Valea Jiului 
au fost programate două partide: 
Minerul Lupeni — C.S.M. Sibiu și 
l.M.P. — Jiul. In primul meci, 
disputat pe stadionul dih Lupeni, 
gazdele au obținut o victorie cate
gorică cu scorul de 15—0. Cel 
de-al doilea, programat pe tere
nul din Petrila, a dat cîțtig de 
cauză tot primei formații, CU 6—0, 

carnetele de legitimare — lucru 
unic în divizia A — Progresul a 
pierdut întîlnirea conform regu
lamentului cu scorul de 3—0 și B-a 
instalat pe Ultimul loc în clasa
ment. Totuși spectatorii au urmărit 
pe stadionul „Corvinul" un meci 
amical între cele două echipe care 
s-a terminat cu rezultatul de 3—1 
în favoarea fotbaliștilor petroșă- 
nehi.

Se poate afirma că nici meciurile 
din această a doua etapă nu în
dreptățesc speranțele manifestate 
înainte de începerea acestei a 50-a 
ediții â diviziei naționale A de 
fotbal

N. A.

Alpinism

Document de piatră 
pe vîrful Peleaga

Turistul care vizitează munții ce 
ne înconjoară Valea pleacă cu 
impresii de neuitat. De cîtva timp, 
în masivul Retezat, pe vîrful Pe
leaga, la o înălțime de 2 511 me
tri a fost montată o piatră come
morativă. Ingenios lucrată, în ate
lierul E. *M. Lupeni de cîțiva me
seriași buni și totodată pasionați 
alpiniști, piatra comemorativă pre
zintă două imagini distincte ale 
Lupeniului cu oamenii săi, cu via
ța lor. Prima imagine, în partea 
stingă, reflectă fața de ieri a e- 
roiCului oraș minier, condițiile de 
muncă și de viață ale căutătorilor 
de cărbune. In contrast, în partea 
dreaptă se vorbește prin imagini 
despre noua înfățișare a Lupeniu
lui, despre modernele condiții de 
muncă în subteran, despre viața 
fericită a oamenilor. Pe placa de 
piatră, deasupra imaginilor, au fost 
încrustate adînc datele anilor 
1929—1967.

Desigur că este meritul tuturor 
celor 6 tineri alpiniști din echipa 
Minerul Lupeni care au lucrat cu 
pasiune și fantezie la acest docu
ment de piatră și pe care 1-aU 
urcat apoi cu trudă la înălțimea 
maximă a vîț'fului Peleaga. Este 
meritul tuturor pentru ideea, că
reia l-au dat repede viață, de a 
omagia lupta străbunilor lor care 
s-au jertfit în luptele de acum 38 
de ani, de a oglindi Viața nouă pe 
care O trăim astăzi.

Iată și numele celor 6: Gașpar 
Iosif, Bartha Ludovic, Botar loan, 
Borbei Mihai, Silvester Gheorghe 
și Doboși Oscăr. Pentru fantezia 
și curajul lor, cu toții merită fe
licitări. Vîrful Peleaga s-a îmbo
gățit cu un autentic document de 
piatră despre munca și viața oa
menilor din Valea Jiului.

prin Reprezentarea echipei Jiul. 
Amănunte de la Lupeni:

Fâră drept de apel
Echipa minerilor din Lupeni a 

demonstrat câ merită locul II pe 
care s-a situat la sfîrșitul turului. 
Componenții săi au luptat pentru 
orice balon, au realizat acțiuni 
de toată frumusețea pe care au 
și știut să le concretizeze. Ei nu 
au permis decît de puține ori ad
versarilor să se apropie de butu
rile lor și aceasta spre sfîrșitul 
partidei cînd oboseala în urma e- 
forturilor depuse a început să-și 
spună cuvîntul.

Meritul pentru victorie aparți
ne tuturor componenților echipei 
și antrenorului ei. De menționat 
sportivitatea în care s-a desfășu
rat jocul, fapt ce a plăcut specta
torilor și a ușurat misiunea at- 

; bitrUlui.
STAICU BÂLOI

activist C.OJ8.F.S. Petroșani

Ștrandul din Petrila îți primește zilnic oaspeți

Primii pași spre organizarea 
științifică a producției

(Urmare din pdg. jj

In Urma studiului întreprins, 
colectivul de organizare științifică 
a producției de Iâ șantierul nos
tru, a hotârît ca stația de betoane 
și mortare Să funcționeze pe mai 
departe la Livezeni, . dar să 1 se 
aducă o seamă de îmbunătățiri și 
completări care să-i mărească ran
damentul, să-i asigure o producție 
ritmică și de bună calitate. De a- 
semenea, tot lîngă această stație 
de betoane și mortare va funcțio
na și platoul de confecționare a 
pieselor prefabricate din beton, ți- 
nînd cont că aici se găsesc șl de
pozitele de materiale ca balast, ci
ment etc., și există posibilități de 
lucru și în perioada de iarnă.

Folosirea largă â unor materiale 
din resurse locale — piatră de 
rîu, balast din Jiu — pentru lu
crări de drumuri provizorii și de
finitive, Ia fundații pentru linii de 
macarale, folosirea cenușei de ter
mocentrală la mortarele de ten
cuieli sau în combinații cu ciment 
sau ipsos pentru tencuirea pereți
lor, a stat de asemenea, în atenția 
colectivului, găsindu-se întrebuin
țări practice la execuția diferite
lor lucrări.

Tema a doua — organizarea pro
ducției la locul de muncă — s-a 
bucurat, de asemenea, de o atenție 
deosebită din partea acestui co
lectiv. Analizindu-se multilateral 
problema, s-a ajuns la concluzia 
că în multe cazuri organizarea 
producției trebuie modificată, pen
tru a putea fi cuprinse toate po
sibilitățile existente, în folosirea 
mîinii de lucru, a materialelor, a 
utilajelor existente sau chiar a ce
lor ce s-ar mai putea procura. Au 
fost luate, de asemenea, măsuri 
pentru îmbunătățirea împărțirii 
teritoriale a șantierului, constilu- 
indu-se două loturi ; primul cu
prinde lucrările de blocuri de la 
microraionul B-|-C iar lotul celă
lalt lucrări din cartierul Livezeni, 
de la silozul de legume și fructe 
al O.O.V.L.F., magazia I.C.R.A., a- 
telierul mecanic I.O.I.L. și altele. 
Prin aceasta se asigură o mai bu
nă cuprindere și acoperire cu a- 
sistență tehnică a diverselor lu
crări și se mărește răspunderea

CĂRȚI ȘI DOCUMENTE RARE
TG. MUREȘ. --- La biblioteca 

regională din Tg. Mureș au fost 
descoperite numeroase cărți și do
cumente rare de o deosebită va
loare științifică și documentară. 
Intre altele, a fost identificată o 
culegere cuprinzînd 20 de comedii 
ale lui Flaut (Titus Maccius Plau
tus) marele poet comic latin. Edi
ția, legată în pergament, datează 
din 1514 și este lucrată în ma
niera Renașterii. O altă lucrare 
descoperită este celebrul dicționar 
latin a lui Ambrogio Calepino, e- 
ditat în 1591. Un bogat material

pentru ritmicitatea execuției și ea- .. 
iitățil obiectivelor, predării lor în 
termen. ,

Printre măsurile preconizate în 
direcția aceasta se numără trece
rea la executarea unor lucrări în 
același limp cu glisarea noilor 
blocuri; pe măsură ce cofragul 
glisant se ridică, să se execute și 
planșeele iar concomitent cu ele 
și placarea pereților exteriori cu 
plăcuțe ceramice. In același timp, 
o dată cu distanțarea cofragului 
glisant și crearea unui spațiu de 
cîteva etaje, să se înceapă și lu
crările de finisaj interior în așa 
fel incit în momentul cînd cofra
gul a ajuns la ultimul etaj — pri
ma jumătate de jos a blocului să 
fie în plin finisaj interior I Prin a- 
ceasta, șantierul va cîștiga săptă- 
mîni prețioase în bătălia cu tim
pul și termenele de execuție a * 
noilor blocuri înalte pe care le 
ridicăm în Petroșani.

In străduința de a îmbunătăți 
continuu calitatea lucrărilor, se 
trece în prezent la specializarea 
formațiilor și brigăzilor pe genuri 
de operații principale ca glisări, 
execuția planșeelor, a finisajelor 
exterioare și interioare. In același 
timp, se pune cu acuitate proble
ma calității lucrărilor, atît la struc
tura de rezistență cît și la finisaje, 
căUtîndu-se realizarea Unor lucrări 
îngrijite, frumoase, cu gust — con
form cerințelor moderne.

Rezultatele n-au întârziat să a- 
parâ încă de pe acum : fundațiile 
blocurilor înalte se sapă cu exca
vatorul cîștigîndu-se timp prețios, 
la ultimele glisări am reușit să ob
ținem o viteză de 1,8—2 m pe zi 
— lucrîndu-se concomitent și la 
placarea exterioară a blocului cu 
plăcuțe ceramice pe măsura înăl
țării lui, s-a reușit turnarea chiar 
a cîte două planșee pe săptămînă 
ceea ce reduce simțitor timpul 
dintre glisare și începerea finisa
jelor interioare față de primele 
blocuri.

Sînt încă multe probleme care-și 
așteaptă rezolvarea dar primii pași 
spre organizarea științifică .a pro
ducției au fost făcuți iar roadele 
frumoase obținute ne îndeamnă 
să perseverăm și mai mult pe a- 
ceastă cale“.

documentar asupra minelor de aur 
din țara noastră, făcînd ti incursi
une și în Dâcia în timpUl stăpî- 
iilrii romane, este cuprins în lu
crarea : Auraria Romano-Dacia, 
publicată la Sibiu în 1717 și apar- 
ținînd unui medic și mineralog 
din TraHsilvahia. A fost identifi
cat, de asemnea, „Elementa Lin
guae daco-romanâe sive Valachi- 
cae“. lucrare reeditată de Gheor- 
ghe Șincai în 1805, precum și alte 
numeroase documente străvechi.

(Agerpres)
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Nu mă interesează NOTA

Centrul orașului Lupeni. Un grup 
de tineri în care recunosc și cîțiva 
fruntași de la mină, dis
cută aprins. Fiind din întâmplare 
„vecin" cu ei ascult schimbul de 
păreri dintre ei și le dau dreptate. 
Mă întreb cine nu le-ar da ? Co
mitetul U.T.C. al minei a mobili
zat în nenumărate rîndUri tinerii 
de la exploatare la diverse acțiuni 
de muncă patriotică. Bineînțeles, 
inimoșii tineri au răspuns la a- 
ceste chemări cu promptitudine 
efectuînd mii de ore de muncă 
patriotică. Pentru această strădu
ință, pe lingă cinstea cuvenită, a- 
cești tineri au fost răsplătiți cu 
un cadou substanțial și pe piticul 
lor — echipament sportiv. Echipa
mentul, pentru două echipe, le-a 
fost dăruit de către Comitetul o- 
rășenesc U.T.C. Lupeni. Emoția și 
bucuria tinerilor ar părea para
doxală dacă nu ne-am aduce a- 
minte că la meciurile de fotbal 
intersectoare „băieții" au jucat in
tr-un echipament făcută ferfeniță, 
de toate nuanțele curcubeului, 
mai mai să nu se identifice unul 
pe celălalt. Noroc că se cunoșteau. 
E legitimă deci atît emoția cit și 
bucuria. Acum ei dispun de două 
rînduri de tricouri plus o minge 
de fotbal nouă-nouță. Bucuria le-a 
fost însă de scurtă durată. Pre
ședintele asociației sportive pe 

•ină, Pandur Ladislau, a încer
cat să le ridice echipamentul. Chi
purile, acesta ar trebui 
țină asodației sportive 
rul" (? !) Atunci dnd un 
al comitetului U.T.C. de
a protestat împotriva unui astfel 
de amestec, arătând indiferența cu 
care au fost tratați tinerii de că
tre asociație anul trecut, 'dnd n-au 
reușit să obțină echipament, pre
ședintele asociației a răspuns in
tr-un mod dt se poate de „înțele
gător" : „nu mă interesează ce a-ți 
făcut anul trecut. N-am fost eu 
președinte și echipamentul tot vi-l 
iau". Adică asta ar însemna că 
ți anul acesta tinerii care doresc 
să joace un meci să umble cu 
„săru-mina" pe la asociație. Oare 
asociației „Minerul" i-au secat 
fondurile și așa de rău a ajuns 
încît este nevoită să „confiște" e- 
chipamentul primit de tinerii de 
la mină ca răsplată bine meritată 
a străduințelor lor ? Oricum, echi
pamentul aparține celor cărora le-a 
fost dat. Ded tinerilor. Asociația 
sportivă nu are nid un drept în 
acest sens.

Monumente ale
Spre a fi în ton cu arhitec

tonica modernă a noului car
tier de blocuri din Petrila, ilu
minatul public este asigurat 
de frumoase lămpi, cu lumină 
fluorescentă, fixată pe stîlpi de 
beton, Pînă aci toate bune și 
frumoase dar... mai puțin lu
minoase. Spun mai puțin lumi
noase pentru că în realitate nu 
sînt deloc. Dar . să intrăm in 
subiect: In stația de autobuze 
terminus din cartierul 8 Martie

să apar-
„Mine- 

membru 
la mină

Iuliu POPA

PR R
30

PROGRAMUL I t 5,00 BtTLETIN 
DE ȘURI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL.

-letin meteo-rutier; 7,45 
presei; 8,00 Tot înainte;
MENT POETIC; 8,25 La 
melodia preferată; 9,00 
De ȘTIRI; 9,03 La

BULETIN DE
Sport. ■ Bu- 

Sumarul 
8,20 MO- 
mictofon, 
BULETIN 
microfon, 

melodia preferată; 9,30 De la munte 
la mare; 10,10 Curs de limba fran
ceză; 10,30 Mic concert Beethoven; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Cronica economică; 11,18 Muzică 
ușoară; 12,15 Coordonate culturale; 
12,25 Muzică din operete; 12,35 Me
lodii populare;
MAL Buletin meteorologic; 
Succese ale muzicii 
Intîlnire cu melodia 
interpretul preferat;
Dorina Drăghici; 14,15 
UNDE ? DE CÎND ? 
diile primei iubiri; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI Buletin meteo-rutier; 
15,05 ACTUALITATEA LITERARA; 
15.20 
din

.. NAL 
16,15 
lodii 
istoria civilizației;

13,00 RADIOJUR-
13,13 

ușoare; 13,30 
populară și 
14,00 Cîntă
DE CE ? DE
14,30 Melo-

Arii din opere; 15,50 Jocuri 
Vrancea; 16.00 RADIOJUR- 

Sport. Buletin meteorologic;
Refrene îndrăgite; 16.45 Me- 
populare: 17,10 Călătorie în 

18,00 BULETIN

' ■ .

~ - V

neglijenfei
luminile nu ard de mai multă 
vreme. Cît privește stîlpii de 
beton în loc să stea pe verti
cală sînt . aplecați ca tur
nul din Pisa de mai mai să 
cadă, Deosebirea-i că In timp 
ce turnul din Pisa este o ca
podopera 
stîlpii cu 
numente 
nepăsării.
ceasta stare

Și
a-
se

în ale construcției, 
pricina sînt doar mo

ale neglijenței 
Cine l-a adus în 

de plecăciune
știe. Sînt șofe
rii care au iz
bit fără milă 
stîlpii cu mași
nile. Se știe și 
cilie trebuie 
să-i ridice pe 
verticală și să 
asigure ilumi
natul public 
dar nimeni nu 
mișcă măcar un 
deget. S-ar pu
tea de 
nea 
stilpilor 
laj de
ție. Prea mate 
lucru nu-i de 
făcut spre a 
dispare aceste 
monumente ale 
neglijentei. Și 
pentru întărirea 
celor scrise, în 
fotografia 
rată sînt 
stîlpii cu 
na doar,
se vor lua mă
suri de îndrep
tare a lor.

aseme- 
asicfura 
un gri- 
protec-

alătu- 
pozați 
prici- 
doar

D. C.
Foto :

E. DOBOȘ 
corespondent

Și parcă totuși e altfel.,.
(Urmare din pag. 1)

fruntașe, planul 
și depășit lună

conduce această

S-au cunoscut repede. S-au fami
liarizat cu bărbăția și faptele lui. 
In scurt timp totul a fost „pus 
la punct". Brigada a fost adusă 
în rîndurile celor 
a fost îndeplinit 
de lună.

Și astăzi Andrei
brigadă. Oamenii au rămas și ei 
neschimbați. Sînt tot aceia pe ca
re i-a găsit cînd a preluat briga
da : Bodeanu Teodor, Asandi 
Gheorghe, Cismaru loan, Piișok 
Dănilă, Moldoveana Dumitru, Pa- 
tache Dumitru și alții.

In anul acesta, planul semestrial 
a fost depășit cu 424 tone, produc-

tivitatea muncii a crescut de la 
4,10 tonei post cit a fost planifi
cat, la 4,66 tone/post. Chiar dacă 
rezultatele sînt modeste, pentru că 
brigada a întâmpinat multe difi
cultăți (trecerea peste axul colector, 
existența neregUlarităților tectonice), 
însă oamenii muncesc cu rîvnă. Și 
ceea ce este demn de relevat este 
faptul că acest brigadier și-a cuibă
rit aici lingă inima abatajului, ini
mă sa. Sirguința lui se concreti
zează in 
ză, unde 
piară, pe 
ploatării,
zările brigăzii.

frontalul in care lucrea- 
domnește o ordine exem- 
panourile din incinta eX- 
unde sînt înscrise reali-

I

COMUNICAT
Potrivit planului Comandamen

tului Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia, pe teritoriul Republicii 
Populare Bulgaria, de la 21—27 au
gust anul curent, s-a executat o a- 
plicație comună a trupelor și flo
telor Republicii Populare Bulgaria, 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România și ale Uniunii So
vietice.

Aplicația a fost condusă de către 
ministrul apărării populare a Repu
blicii Populare Bulgaria, general 
de armată Dobri Djurov.

Aplicația a confirmat unitatea 
’ înțelegerii sarcinilor politice de că
tre întregul personal al armatelor 
și flotelor aliate, înalta lor capaci
tate de luptă, pentru apărarea cau
zei socialismului și comunismului. 
Pe timpul executării ei, întregul 
personal al unităților și marilor u- 
nități ale armatelor frățești au 
avut numeroase întîlniri calde și 
prietenești cu oamenii muncii din 
Republica Populară Bulgaria. A- 
ceastă aplicație a arătat pregătirea 
crescîndă a comandanților, statelor 
majore și trupelor, înalta lor de
prindere în condiții de campanie, 
precum și închegarea acțiunilor și 
priceperea de a folosi în luptă toate 
tipurile de armament.

La aplicație au asistat : primul se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
ședințele Consiliului de
al Republicii Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov, membrii

Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și alți 
conducători de partid și de stat.

La aplicație au participat : co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mare
șal al Uniunii Sovietice Iacubovski 
I. I,, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
apărării al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, general de armată 
Bohumir Lomsky.

La aplicație au mai pârti
ei nat : șeful statului major al 
Torțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia, general de armată 
Kazakov M. I., delegațiile militare 
ale Republicii Populare Ungare, 
Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone. Repu
blicii Socialiste România, Uniunii 

calitate de obser- 
militară a Repu- 
Federative lugos-

și 27 august con-

pre-
Miniștri

Biroului

Sovietice și, în 
vator, delegația 
blicli Socialiste 
lavia.

In zilele de 26 
ducătorii delegațiilor militare ale 
armatelor frățești au participat la 
festivitățile care au avut Ioc pe vîr- 
ful Stoletov cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări a glorioasei epopei 
de la Șipka.

La 27 august, în orașul Plovdiv 
a avut loc parada trupelor care au 
participat la aplicație.

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, a 
plecat luni la Moscova, unde va 
avea convorbiri cu N. K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie

tice la București, și membri ai 
ambasadei.

★

președin- 
al Planl- 
de N. K.

(Urmare din pag. 1)

La sosirea la Moscova, 
tele Comitetului de Stat 
ficării, a fost întîmpinat 
Baibakov și de alte persoane ofi
ciale Sovietice, precum și de Titus 
Sinu, consilier al Ambasadei Re
publicii Socialiste România la Mos
cova, și alți membri ai ambasadei.

(Agerptes)

Rhodesia, care, așa cum se exprima 
Diallo Telli, secretar general al 
O.U.A., constituie o mare încer
care pentru Statele africane.

Potrivit informațiilor provenind 
din Rhodesia, ciocnirile între deta
șamentele organizațiilor patriotice 
de Ia Zimbabwe și forțele armate 
ale regimului rasist devin din ce în 
ce mal crîncene. împotriva parti
zanilor au fost lansate forțe consi
derabile de poliție și trupe. Mii de 
africani au fost aruncați în închi
sori și în lagăre de concentrare.

In Africa de sud-veSt, lupta ar
mată începută în luna mai se in
tensifică pe zi ce trece. Autoritățile 
de la Pretoria au cerut parlamen
tului votarea unei noi legi de re
presiune „împotriva terorismului1*. 
Mobilul l-a constituit ciocnirea 
cate, a avut loc la 18 mai, prin care 
detașamentele de luptători cereau 
eliberarea nordului teritoriului. De 
atunci, expedițiile de pedepsire nu 
mai contenesc. La ele participă ți 
aviația sud-africană, care bombar
dează satele. Dar Organizația popu
lară din Africa de sud-vest duce o 
acțiune energică.

Deși primește ajutor financiar și 
militar din partea puterilor impe
rialiste, Portugalia nu poate să ză
găzuiască avintul mișcării de par
tizani din Mozamblc și Angola. In 
cursul lunii mai, M.P.L.A, (Mișca
rea pentru eliberarea Angolei) a 
deschis un nou front în provinciile 
orientale din Mexico și Cuando- 
Cubango ; operațiuniie militare sint 
in curs și în nordul țării, in pro
vinciile Lunda, Cunza-Norte și 
Congo, precum și în valea Dandeu- 
lui și in Cabinda.

Iată de ce sînt atît de semnifica
tive cuvintele președintelui Zam- 
biei, Kenneth Kaunda ; „Africa de 
sud seamănă cu un vulcan ce 
doarme. Nimeni nu știe cînd se va 
produce erupția, dar toată lumea 
știe că ea se va produce desigur., “

sud. O importantă bază aeriană a 
fost instalată în sectorul frontierei 
rhodesiene.

Aceste măsuri sînt însoțite de 
creșterea bugetului militar. In zece 
ani, acest buget a sporit de șapte 
ori, atingînd anul 
oane de rands, 
cheltuite pentru 
ției militare și 
tru cumpărarea 
nătate.

Comentind această „nouă orien- 
tare“, revista „Jaune Afrique" pre
cizează că, înainte de 1970, U.S.A, 
speră să stabilească relații oficiale 
cu 12 state de pe continent și să 
scape astfel de izolare și boicot. 
Primele contacte în acest sens au 
fost deja realizate. Este vorba de 
relațiile R.S.A. cu Malawi, Lesotho 
și Botswana, aservite din punct de 
vedere economic puternicei lor 
vecine.

La fel de dificilă pentru soarta 
sudului african este și situația din

acesta 256 mili 
Sume enorme sînt 

dezvoltarea avia- 
a rachetelor, pen- 
de arme din străi-

...L-am întâlnit după schimb 
mergînd spre baie. Pășea voios pe 
aleile din părculețul exploatării. 
Amiaza era caldă, îmbălsămată 
de miresmele trandafirilor și-o 
adiere de vînt scotea din salcîmi 
zvonuri suave. Făța-i era înne
grită de praf de cărbune. O sim
plă discuție despre munca lui l-a 
îmbujorat. Vorbele îi erau poleite 
de bucurie dar din modestia ce-l 
caracterizează spunea foarte puțin 
despre el.

Ar putea fi citați zeci de oa
meni — comuniști de încredere, 
care-și îndeplinesc datoria cu cin
ste. Oameni la fel ca și noi, dar 
parcă totuși altfel...

DlDE
august

DE ȘTIRI; 18,05 Uzina văzută de 
aproape; 18,40 STUDIUL PRIVIND 
DEZVOLTAREA ÎNVAȚAMÎNTU- 
LUI SUPERIOR: 19,00 Melodii ro
mânești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,50 Cîn- 
tece de dor; 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI !; 21,25 Melodii magazin; 
22,00 RADIOJURNAL Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 De ia un 
cînter- Ia altul; 22,50 Duete, vocale; 
23,00 Cîntece cunoscute și... mai 
puțin cunoscute: 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 
2,00 Buletin meteo-rutier: 2.02 Me
lodiile nopții (continuare); 2.55-3,00 
BULETIN 
teo-rutier.

DE ȘTIRI. Buletin me-

F I L E
, 30 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Reîntoarcerea pe pămînt; Repu
blica : Pe gheața subțire; Stadion : 
Clinele din Baskerville; PETRILA : 
Nu sînt demn de tine; LONE A — 
Minerul : Cartea de la San Michele; 
PAHOȘENI • Diligența; BARBA- 
TENI : Steaua fără nume; URI- 
CANi : Falstaff.

TELEVIZIUNE
29 august

13,00 In direct... emisiune economică.
18,30 Pentru copii. Filmul „Aventura veselă". 
19,00 Pentru tineret. „La braț cu tinerețea".

Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate,
Divertisment muzical eu orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii.
Seară de teatru: „Insula" de Mihail Sebastian, cu un 
epilog de Mircea Ștefănescu. In distribuție: Sanda 
Toma, Mircea Șeptilici, Ștefan Tapalagă, Mircea Ba- 
laban, Nicolae Gărdescu, Agnia Begoslova, Dem Saint, 
Parina Demien și Eugen Recoți.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,30
19,50
20,00

20,30

22,30
22,45



4 STEAGUL ROȘU

Disputâ între guvernul 
și Senatul S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
„Comisia națională pentru un con
gres eficace", organizație particu
lară alcătuită din congresmeni re
publicani și democrați nemulțu
miți de diminuarea rolului Con
gresului american în problemele 
de politică externă a S.U.A., a dat 
publicității duminică un raport în 
care se arată că există o disputâ 
între Senat și guvern. Este vorba 
de ceea ce observatorii politici de
numesc o ciocnire între puterea 
legislativă și cea executivă. In ra
port se arată că „nici un președin
te după Thomas Woodrow Wilson

(1913—1921) n-a primit atîta liber
tate de acțiune în materie de po
litică externă ca președintele John
son". „Senatul subliniază raportul, 
este pe punctul de a retrage ce
curile în alb în materie de poli
tică externă oferite președintelui 
într-o perioadă de încredere".

Printre motivele care au deter
minat o reorientare a Senatului 
în această chestiune, se arată în 
raport, sînt „eșecurile președinte
lui în Vietnam" 
mai accentuată a 
fului executivului

încheierea Intrărilor 
conkrinief miniștrilor 
de externe arahi

Declarațiile președintelui Mobutu

I

LUPTELE DIN NIGERIA
LAGOS 28 (Agerpres). — Forțele 

militare nigeriene au început de 
duminică dimineață să se regru
peze în vederea organizării unui 
atac asupra orașului Ore, ocupat 
de forțele rebele biafreze. Un co
respondent special al agenției

VIETNAMUL DE SUD

și scăderea 
popularității 
american.

tot
șe-

France Presse, care însoțește tru
pele federale în această misiune, 
relatează că unitățile , guvernului 
central „au fost imobilizate dato
rită unui foc de mortiere grele ale 
unităților biafreze, care întreprind 
și acțiuni de hărțuire".

KHARTUM 28 (Agerpres). 
Conferința miniștrilor arabi ai 
facerilor externe și-a încheiat lu
crările duminică, Ia Khartum. In
tr-un scurt comunicat dat publici
tății se arată că participanții au 
examinat ordinea de zi a reuniu
nii la nivel înalt a șefilor de state 
și guverne ai țărilor arabe și au 
hotărît să prezinte acestora spre 
examinare recomandările elaborate 
la prima conferință de la Khar
tum a miniștrilor afacerilor exter
ne din țările arabe, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la 5 august 
a. c. Vor fi supuse, de asemenea, 
spre examinare conferinței șefilor 
de state și guverne recomandările 
conferinței de la Bagdad a miniș
trilor economiei și de finanțe, cu 
amendamentele pe care delegații 
le-au propus în cadrul actualei 
conferințe de la Khartum.

a-

Izraelul și R.A.U. au acceptat 
propunerea lui Odd Bull

Patrioții au bombardat 
o tabără militară americană

KINSHASA 28 (Agerpres). — La 
Brazzaville au avut loc convorbiri 
între președintele Massamba Debat 
și președintele Republicii Congo 
(Kinshasa), Joseph Mobutu. Au fost 
examinate probleme de interes co
mun pentru cele două țări, precum 
și cele legate de reuniunea la nivel 
înalt a O.U.A, programată pentru 
începutul lunii septembrie la Kins
hasa.

Referindu-se la situația din Con
go, îndeosebi la prezența mercena
rilor la Bukawu, președintele Mo
butu a declarat că „Congo este gata 
să adopte măsuri ferme împotriva

forțelor rebele ale mercenarilor de 
la Bukawu", subliniind că țara sa 
„nu va tolera prezența mercenari
lor în Congo". Forțele mercenarilor 
și jandarmilor katanghezi retrași 
la Bukawu după intervenția de la 
Kisangani sînt localizate într-o par
te neînsemnată a capitalei provin
ciei orientale, și de aceea 
prezintă un pericol real 
desfășurarea la Kinshasa 
niunii O.U.A. la nivel înalt, 
rul lucru care într-adevăr 
liniștește, a declarat preșe e 
Mobutu, este situația de Ia frontie
rele eu Rhodesia și Angola.

ele nu 
pentru 
a reu- 
Singu-

Federația Arabiei de
ADEN 28 (Agerpres). — Ministrul 

informațiilor în guvernul Federației 
Arabiei de Sud, Al Babakri, a a- 
nunțat luni că forțele patriotice au 
arestat în orașul Jaar, capitala sul
tanatului Yefai, pe Aii Atif al Ka- 
ladi, președintele iii exercițiu al 
Consiliului federal din Federația 
Arabiei de Sud Forțele patriotice 
au preluat, de asemenea, controlul

Sud se destramă
asupra instituțiilor guvernamentale 
din localitate. Trupele federale a- 
flate în apropiere de localitatea 
Jaar nu au fost în măsură, să între
prindă vreo acțiune împotriva for
țelor patriotice. Pînă în prezent, a 
recunoscut el, sultanatele Dhala, 
Audhali, Shaib, Muflahi, Dathina, 
Haushabi și Lahej se află sub con
trolul forțelor patriotice.

SAIGON 28 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze și-au 
continuat luni dimineața acțiunile 
ofensive împotriva unor obiective 
militare americane, începute du
minică prin bombardarea tabere
lor americane de la Hue, Cantho 
și Hoi An. Peste 20 de rachete, 
relatează corespondenții de presă, 
au fost lansate luni împreună cu 
mortiere și obuze asupra „Munte
lui de marmură", o tabără milita
ră americană situată la numai 5 
kilometri de baza aeriană de la 
Da Nang. Atacul patrioților, i-a 
surprins pe militarii americani am
plasați în tabără. Mulți dintre ei 
au fost omorîți sau răniți în timp 
ce dormeau, iar alții s-au trezit 
azvîrliți în aer cu barăci cu tot

de suflul extrem de violent al ex
ploziilor. Pagubele materiale pro
vocate de acțiunea patrioților sînt 
de asemenea, însemnate: 
licoptere distruse, șapte 
și peste
unde erau 
cate 
cele 
dat, 
vînt 
din
inițiate de partizani de la începu
tul războiului din Vietnam.

trei e- 
avariate 

jumătate din clădirile 
cazați militarii arun-

în aer. Atacul de luni, ca și 
de duminică care l-au prece- 
a declarat un purtător de cu- 
guvernamental, reprezintă una 
cele mai puternice acțiuni

Sărbătorirea 
„Zilei minerilor” 
la Moscova

MOSCÎJVA 28 (Agerpres). — 
La Moscova a avut loc dumi
nică i tradiționala sărbătoare 
prilejuită de Ziua minerilor. 
Minerii sovietici au întîmpi- 
nat această sărbătoare cu im
portante succese. Astfel, in- 
tr-una din minele din bazinul 
Doneț o brigadă a obținut în 
decurs de o lună 110 050 tone 
cărbune, cantitate record în 
U.R.S.S.

In prezent, în industria car
boniferă sovietică lucrează 
179 000 de specialiști, din ca
re 54 000 cu studii superioare 
și 125 000 cu studii medii de 
specialitate.

IERUSALIM 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, Izraelul și R.A.U. au accep
tat propunerea lui Odd Bull, pre
ședintele Comisiei O.N.U. pentru 
supravegherea armistițiului în Pa
lestina, în legătură cu prelungirea 
pe termen nedefinit a acordului 
care suspendă orice navigație, in
clusiv a navelor izraeliene și egip
tene, prin Canalul de Suez.

Situafie critică
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

Guvernul Uruguayan a hotărît să 
suspende toate importurile cu ex
cepția mărfurilor de primă impor
tanță. Această măsură a fost luată

Reluarea activității politice 
în Anglia

LONDRA 28 (Agerpres). — Reînr 
toarcerea din vacanță a primului 
ministru Harold Wilson, marchează 
reluarea activității politice în 
Anglia.

„Reluarea activității politice, scrie 
agenția France Presse, va fi în 
acest an pentru primul ministru 
foarte încărcată, mai ales pe plan 
intern". Faptul dominant îl consti
tuie recrudescența neliniștitoare a 
șomajului, care a 
555 000 de șomeri
pînă în iarnă numărul acestora să 
ajungă la 750 000 Aceste cifre sînt 
superioare previziunilor inițiale ale 
specialiștilor guvernamentali.

„Este foarte posibil, continuă 
aceeași sursă, ca guvernul Wilson 
să ia unele măsuri menite să ame
lioreze această situație, în special 
sub forma unei atenuări a restric
țiilor privind creditele". S-ar putea, 
de asemenea, ca guvernul să acțio
neze și asupra impozitelor indirecte

atins cifra de 
Se prevede ca

într-o limită de 10 la sută. Agenția 
France Presse arată că „dacă gu
vernul nu va lua nici o măsură de 
echilibrare economică, atunci el se 
va expune unor grave dificultăți cu 
sindicatele, al’ căror congres anual 
va avea Ioc între 4 și 8 septembrie, 
la Brighton" „Nici în politica ex
ternă — conchide France Presse — 
situația nu este mai bună", remar- 
cîndu-se printre altele, situația din 
Rhodesia, Aden etc.

La San Francisco a început 
un nou marș antirăzboinic

SAN FRANCISCO 28 (Agerpres). 
In prezența a peste 1 500 de per
soane, la San Francisco a avut loc 
duminică ceremonia începerii Mar
șului pentru pace în Vietnam și 
împotriva armelor nucleare. Parti-

să plătească, 
zile, datorii 
milioane do-

în Uruguay
ca urmare a crizei grave'financiare 
prin care trece țara.

Uruguayul urmează 
în următoarele 20 de 
externe în sumă de 20
lari și alte 45 milioane dolari pînă 
la sfîrșitul anului. Președintele țării, 
Oscar Gestido, a subliniat recent 
că rezervele de valută străină se 
ridică la numai 35 milioane dolari. 
Guvernul a devalorizat moneda na
țională pentru a treia oară în ulti
mele cinci luni, valoarea acesteia 
suferind o scădere de 12 la sută 
față de 
externe 
zent la 
gătură 
Gestido

dolarul american. Datoriile 
ale țării se ridică în pre- 
500 milioane dolari. In le- 
cu aceasta, președintele 

a apelat Ia întreaga țară
să accepte o politică de „sacrificii", 
astfel încît Uruguayul să se poată 
salva de la „prăbușire". Ei a a- 
vertizat că situația în prezent este 
„foarte critică".

Ui

cipanții la marș vor străbate timp 
de șapte săptămîni teritoriul S.U.A. 
Ei vor purta o „torță a păcii" 
re a fost 
victimelor
Hiroșima. 
sfîrșit la
21 octombrie, cu care prilej va fi 
organizat un miting de masa îm
potriva războiului din Vietnam. ■

ca- 
aprinsă la monumentul 
bombei atomice de la 
Manifestația va lua 

Washington, în ziua de

Ciocniri între armată 
și partizanii guatemalezi

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — Citind știri rieeonfirmate 
primite la frontiera dintre Mexic 
și Guatemala, corespondentul din 
Ciudad de Mexico al agenției 
France Presse relatează că șeful 
poliției guatemaleze. Fidel Lope2 
Alvarado, a fost ucis sîmbăta tre
cută într-o ciocnire cu un grup 
de partizani. Potrivit acelorași sur
se Alvarado a fost împușcat în 
timp ce urmărea un automobil în 
care se aflau patru partizani. Doi 
dintre aceștia au reușit să dispară, 
iar ceilalți doi au fost uciși în 
urma unei lupte înverșunate cu 
unități militare, care au avut zece 
răniți grav.

Mari inundații în India
După doi ani de secetă, ploile musonice s-au abătut asupra In

diei, provocînd mari inundații, în special în regiunea nordică. Cel pu
țin 25 de persoane, relatează corespondentul agenției France Presse, 
au pierit înecate în apele Gangelui, care s-au revărsat, acoperind toată 
valea Mai multe baraje au fost smulse sau avariate 
de oameni au rămas fără adăpost.

De luni dimineața, 'regiunea capitalei este și ea 
minică, apele fluviului Jamuna au’atins nivelul de 
situate în imediata sa apropiere au fost evacuate.-

și peste 200 000

amenințată. Du- 
alertă, și 15 sate

Cutremur 
de pârninl la Atena

O nouă zguduire seismică a fost 
înregistrată luni dimineața la Ate
na. Epicentrul cutremurului s-a 
aflat, potrivit afirmațiilor specia- 

' liștilor, la aproximativ 40 km de „ 
capitala Greciei. Nu au fost sem-' 
nalate victime.

P.

Criza parlamentara din Peru
LIMA 28 (Agerpres). 

De aproximativ 30 de 
zile, Peru se află în 
criză parlamentară ca 
urmare a neînțelegeri
lor iscate între depu
tății coaliției guverna
mentale și cei ai opo
ziției. Motivul acestor 
neînțelegeri îl. consti
tuie anularea de către 
Senat, unde opoziția 
deține majoritatea, a 
mandatului prin care 
candidatul guverna
mental, Daniel Bederra 
de Ia Fior, fusese ales

Puternică furtună Ia Praga

în mod surprinzător 
președinte al Senatu
lui. După anularea 
mandatului lui Daniel 
Bederra au fost orga
nizate în două rînduri 
noi alegeri, dar acesta 
nu a mai întrunit 
joritatea necesară, 
ce determină pe 
putații opoziției
considere că justețea 
măsurii luate nu mai 
poate fi pusă la în
doială. Pe de altă par
te, deputății guverna
mentali au hotărît în-

iulie 
Par-

ma-
fapt 
de- 
să

cepînd de Ia 27 
a. c. să boicoteze 
lamentul.

In prezent nu se în
trevede nici o perspec
tivă asupra încetării 
acestei crize parlamen
tare. Președintele Pe
ruvian, Belaunde Terry 
pare să adopte, potri
vit agenției France 
Presse, o atitudine de 
espectativă, evitînd să 
cheme deputății guver
namentali să-și ocupe 
locurile în Parlament, 
asa cum cere opoziția.

O 
ploi 
pra 
lui

deputernică furtună însoțită 
s-a abătut sîmbătă seara asu- 
Pragăi. In unele locuri 
apei a atins înălțimea

ni ve
de 2

unei

metri, inundînd parterele și primul 
etaj al clădirilor. In unele raioane 
pragheze curentul electric și legă
turile telefonice au fost întrerupte.

• PEKIN. Recent, în R. 
Chineză a fost inaugurată o 
nouă linie aeriană internă. Ea 
leagă localitatea Cendu, din 
sud-vestul țării, de Lancijou, 
oraș situat in nord-vestul R.P. 
Chineze.

• TEL AVIV. In cadrul
care a avut loc dumini- 
la Tel Aviv, Comitetul 

al partidului izraelian 
partidul de guvernămînt,

reuniuni, 
că seara
Central 
„Mapai".
condus de primul ministru, Levi 
Eshkol, s-a pronunțat pentru fu
zionarea sa cu alte două organiza- , 
ții, partidele „Rafi" și „Achdut 
Haavoda".

ACCIDENT NEOBIȘNUIT
Un accident neobiș

nuit s-a petrecut du
minică în timpul unor 
exerciții de lansare cu 
parașuta în apropierea 
localității Huron (sta
tul Ohio). Un număr 
de 19 parașutiști ama- 

: tori, care au fost lan
sați de la o altitudine 
de 6 000 metri deasu-

pra unei regiuni as
cunse de nori, au fost 
duși de vîntul puter
nic la o distanță de 
16 kilometri de punc
tul prevăzut pentru a- 
terizare și au căzut in 
apele lacului Erie. Au
toritățile au anunțat 
că numai doi parașu- 
tiști au putut fi sal-

vați. Cadavrele altor 
doi au fost pescuite în 
apele glaciale ale la
cului, 15 persoane fi
ind date dispărute. Se 
crede că parașutiștii 
s-au înecat. Mai mulți 
martori oculari au de
clarat că unele para
șute nici. nu' s-au des
chis. «
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