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primului ministru 
al afacerilor externe

al Danemarcei, Jens Otto Krag

Și. în întreprinderile noastre s-au 
constituit colective de specialiști în 
ved -ea desfășurării acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a.muncii. Astfel, au fost realizate 
4P de studii și analize privind 
crSc'tț.ea producției fizice, a pro
ductivității muncii și îmbunătăți* 
rea (indicilor tehnico-economici.

An de an kilowați în plus
Una dintre problemele prin ei-

ț

pale este aceea a măririi produc
ției fizice. In acest sens au fost de
pistate resursele interne din cen
trală și puse în valoare. Au fost e- 
liminate unele deficiențe care pro
vocau destul de frecvent avarii în 
instalații, ș-au efectuat studii și a- 
nalize în scopul găsirii cauzelor in
disponibilităților de putere, indis
ponibilităților. în timp, a ștrangu
lărilor și eliminărilor precum și re
ducerii indicelui de avarii, elimina
rea punctelor slabe din instalații.

aplicare a măsurilor 
acest studiu va avea

j

Punerea în 
rezultate din 
ca efect creșterea producției fizice 
de energie electrică cu 146 633 000 
kWh în anul 1968, cu 207 733 000 
kWh în 1969 și cu 158 633 000 kWh 
în anul 1970.,

O dată cu creșterea producției 
fizice se vor realiza anual și eco
nomii materiale și umane de

Joi La amiază - a părăsit Bucu-, 
reștiul primul ministru și ministru 
al afacerilor externe al Danetnar- 
cfei, •Jens Otto Krag, împreună cu 
sbția, care la invitația - președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vizită 
oficială în tara noastră.

înaltul oaspete danez a fost în
soțit de Svend Aage Sandager Jep
pesen,, ambasadorul. Danemarcei la 
București, Jens - Christensen, amba
sador, subsecretar de stat adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Gunnar Seidenfaden, ambasador, 
subsecretar de stat adjunct în 
nisterul Afacerilor Externe, 
Johansen, subsecretar de stat 
junct ‘ în Ministerul Afacerilor
terne, Richard Wagner . Hansen, 
consilier al Ambasadei Danemarcei 
la București, Per Green și Soren- 
Ole Olsen, secretari ai primului 
ministru.

Primul rniniștiu și ministru al
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LA MINA BÂRBÂTtm

Un nou bloc terminat
Constructorii din Petroșani au terminat ieri lucrările 

de finisai interior și exterior la un nou bloc înalt cu .10 
etaje și 66 de apartamente — blocul C 3 A. Este al doilea 
bloc din planul acestui an care a fost terminat complet. In 
pragul terminării finisajelor interioare și exterioare — deci 
a recepției — se mai află alte trei blocuri: blocul A 8* cu 
10. etaje și 88 apartamente din Lupeni, blocul D 7 cu 8 
etaje și 72 apartamente din Vulcan și blocul I 3 cu 9 etaje 
și 120 garsoniere din Petriia. Deci alte 280 locuințe noi. ’

,1

I ,

Ultimul bloc din -planul acestui an â fost, pus în lucru 
pe data de 30 august cînd s-a încep’ i i‘ ire* Sui. ri&tt 
vorba de blocul F 3 cu 9 etaje și 40 apartamente din Vul
can. Un amănunt remarcabil: glis&rea blocului se execută 
de către două echipe de betonare alcătuite numai din femei 
— sub conducerea tov. Suciu . Maria și Anastasiu Elena. 
Alături de ele mai lucrează Ia blocul glisant mecanicul Ar- 

■deleanu Aurel, dulgherul Neagoe Gheorghe, macaragistul 
Roșnai Nicolae, zidarii Oprișan Gheorghe și Popescu Teodor 
care plachează fațadele cu plăcuțe ceramice — lucrarea fi
ind condusă de maistrul Zigrea Nicolae.

Pe alte șantiere se lucrează de asemenea cu mult zor. 
La blocul B 3 C cu 10 etaje și 66 apartamente, glisarea a 
trecut deja de jumătatea blocului iar la Uricani blocul I 1 
cu 9 etaje și 120 garsoniere este ridicat aproape pîtiă la 
jumătate.

noii mine 
obține re* 

mai fru-

Colectivul 
Bărbăteni 
zultate tot 
moașe în muncă. Cele
două brigăzi conduse 
de minerii Laszlo A- 
lexandru și Șofalvy 
Dominic și-au depășit 
planul lunar fiecare în 
proporție de 25 la su
tă. Deși au întîlriit no- 
că foarte tare (gresie) 
minerii din brigadă 
lui Laszlo au săpat pî
nă acum 480 m l ga
lerie de cercetare. De 
asemenea <u terminat 
amenajarea suitorului 
de aeraj Ia suprafață

afacerilor externe al Danemarcei, 
și șotia, au fost Salutați la aero
port de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și 
soțîa, Corneliu Mănescu, ministru 
al afacerilor externe, și soția, Pom- 
piliu Macovei, președintele C.S.C.A., 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Ploeșteanu, am
basadorul României la Copenhaga.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri supe
riori,

Au
siuni diplomatice acreditați Ia Bu
curești. :

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Danemarcei.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, primul mi
nistru al Danemarcei și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
publicii Socialiste România au 
cut în revistă gardă de onoare 
niată pe aeroport.

Oaspeții și-au luat apoi un
duros rămas bun de la persoanele 
oficiale aflate pe aeroport. Un 
grup de pionieri a oferit flori.

(Agerpres)

ziariști români și străini, 
fost de fată șefi ai unor mi-

m 
de

pe o
1 și

lungime de 75 
la o înclinare 

58 grade. Iar bri
gada lui Șofalvy a a-
juns la baza planului 
înclinat, străbătînd pî
nă la 25 august 214 
m I prin rocă dură.

De asemenea merită 
scoase în evidență și 
strădaniile, tovarășului 
Moist Ruben de a a- 
sigura transportul la 
timp a materialelor și 
oamenilor în subteran, 
în ăceșt scop efectu- 
îndu-se o bună - între
ținere a utilajelor de

transport. In prezent 
preocuparea principal^ 
a organizației de bază 
precum și a conduce
rii tehnico-administra- 
tive (șef de sector ing. 
Bucur Nicolae) este 
aceea de a pune ba
zele organizării știin
țifice-a producției și a 
mtlncii și la tînăra mi
nă. Aceasta va acce
lera și mai mult rea
lizarea planului anual 
de lucrări ■■ îs nuna 
Bărbăteni."
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Cărți și uniforme pentru școlari
£,a cantina restaurant nr. 86 

din Uricani, deseori cina se 
termină înainte... de a fi ser
vită. Așa s-a intîmplat și în 
seara de 29 august tind tine
rii Andrei Florin și Ciustea 
Vasile au mers să servească 
masa. După o porție de aștep
tare li s-a explicat că s-a ter
minat mâncarea, dar li se pre
gătesc grătare. După încă -i 
porție de 35 de minute, tot 
de așteptare, li s-au servit 
pîine și salată. Și abia după 
o oră le-a adus, grătarele. Nu 
prea-i în ordine. După ce că 
se pregătesc puține sorti
mente de mâncăruri și în can
tități insuficiente, oamenii aș
teaptă și mult pînă sint ser
viți. Aviz conducerii T.A.P.L. 
Petroșani.

Au mai rămas 15 zile pînă la des
chiderea noului an școlar,—•’ cUrsun 
de zi. Specificăm Cursuri de zi pen- 

că cele serale incep astăzL Du- 
o perioadă mai mare de Vțean- 
școlară elevii-muncitori ■ jMMp 
un nou an de studiu. Dln.^gu

luminile vor arde în sălile de claajl 
pînă seara tîrziu. Din nou oameui 
tineri sau mai în vîrstă 
pleca fruntea, 
producție, 
școlare și a 
Cursurile i 
datină, la 15 septembrie. Pretutin
deni se fac pregătiri.-- S-au- întors

își vor a- 
orele de 

manualelor 
de notițe,

încep, după

după 
deasupra 

i caietelor 
de zi

■ Front de lucru pentru 1968
, Pregătirea de noi fronturi de lucru pentru anul 1968 

preocupă intens conducerile de șantiere. La Petroșani a fost 
săpată cu excavatorul fundația blocului B 3 B cu 10 etaje 
și 66 apartamente pe care constructorii îl vor glisa pînă la 
începerea iernii; la Vulcan șe pregătește fundația blocului 
F 1 cu 9 etaje și 40 apartamente; la Petriia se betonează 
deja fundația unui bloc D cu 4 etaje și 31 apartamente, iar 
la Lupeni sint în curs de betoreare două fundații de blocuri 
înalte — A 6 cu 8 etaje și 88 apartamente și G cu 10 etaje 
și 176 garsoniere.

mai ales cu 
toate uni- 
industriale 

vînd uâifor-

Incinta minei Lonea II: Alături de dantelăria de oțel. a puțului vechi se profilează siluete se
meață de beton a noului puț cu schip, noul atelier mecanic și baia-lămpăria, predate în folosință a- 
nul' trecut. _ . . ■

din vacanță și cadrele didactice. In 
librării și papetarii, în magazinele 
pentru copii e mare fierbere. Pă
rinții, însoțiți de copiii lor, le cum
pără rechizite, uniforme. Intercaiîn- 
du-te printre ei constați și unele 
deficiențe în aprovizionarea 'și de 
servirea cumpărătorilor 
uniforme școlare. La 

^fățile O.C.L. Produse 
din Valea Jiului, care
me școlare, nu se găsesc unele mă
rimi de uniforme 
nu există locuri 
copiii trebuind să se dezbrace, lin
gă tejghea, fapt 
deservirea celorlalți cumpărători și 
este în același timp inestetic.

Problema m luatelor școlare, pe 
care statul nostru le acordă gra
tuit. tuturor elevilor din clasele - 
I—XII, este în mare parte rezol
vată. Spre deosebire. de anii tre- 
cuți, conducerile școlilor au făcut 
din timp comenzile, iar centrul dp 
editare si difuzare a manualelor 
școlare din Capitală a onorat cu 
promptitudine comenzile — în li
mita manualelor editate. Pentru a- 
sigurarea din vreme a tuturor ele
vilor din Valea Jiului cu manua
lele școlare necesare au funcționat 
și continuă să funcționeze 5 cen
tre de librării: Petroșani, Lupeni, 
Vulcan,. Lonea, Uricani. Cărțile pri
mite la aceste centre de librării au 
fost trimise școlilor, rămînînd doar 
cîteva care le. vor ridica abia in 
aceste zile. De asemenea, , un nu
măr de manuale pentru unele dis
cipline de studiu nu au .sosit- încă 
la centrele de librării,, dar — după 
cum mărturisea tovarășul . Roman 
Francisc, responsabilul librăriei din 
Petroșani — sint toate condițiile 
ca pînă la data de 15 septembrie 
ele. să sosească și să fie- deja re
partizate la - școli.. ,

mult solicitate, 
pentru probare.

ce incomodează

(Continuare în pag. a 3-a)

Din cama fisei de plăti ?
, Manea Maria împreună cu 

soțul său au venit în Valea 
Jiului dintr-o comună de la 
țară. Soțul s-a angajat la 
E. M. Dîlja. Cîștiga bine. Cîș- 
tigă bine și acum. La început, 
după șut venea direct acasă, 
iar la salar aducea toți banii 
și-i programau împreună pen
tru diferitele treburi de fa
milie. Soția avea și o formă 
de control asupra 
fișa de plată pe i 
prinderea t __
plată. De 
zilele de 
țul1 vine 
mă banii 
bate soția, ba mai face și ne
motivate de la serviciu. So
ția suferă, copiii suferă, viața 
de familie s-a șubrezit. Peri
oada acestui declin familial 
corespunde cu perioada de 
cînd întreprinderea nu mai 
eliberează fișe de plată, sala- 
r.iaților. Oare asta să fie 
cauza dezechilibrului din fa
milia Manea ?'

banilor: 
care între- 

o elibera la fiecare 
cîtva timp însă, in 
plată și avans, sa- 
tîrziu acasă, consu- 
prin restaurante, iși.



2

CULTURA SCRISORI DE LA CITITORI
relațiilor
Interdependența firească a lucru

rilor in cadrul relațiilor cotidiene 
determină apariția unui echilibru 
care are un roi de jaloqier în sec
torul acestor relații. Acest echilibru 
se realizează prin respectarea unor 
puncte de referință față de care — 
in împrejurări date — atitudinile 
individului, comportamentul său in 
general, timbrul vocii cu care sus
ține un dialog, trebuie să se armo
nizeze cu cel al colectivului in mij
locul căruia se află. Aceasta pen
tru a nu constitui notă aparte, pen
tru a nu părea ieșit din comun, 
ridicol, într-un cuvint pentru a nu 
strica acest echi
libru care este de D 1
fapt suportul ar- 
moniei generale,

Regulile scrise și nescrise de pur
tare civilizată ne obligă să primim 
un salut cordial cu condescendența 
cu care ne-a fost adresat, să răs
pundem la amabilitatea omului de 
după tejghea cu aceeași doză de a- 
mabilitate care-1 caracterizează pe 
cumpărătorul cult, să-l respectăm 
pe necunoscutul din oricare împre
jurare exact cum dorim să fim res
pectați în asemenea situații.

Lucruri arhicunoscute și totuși... 
secvențe din filmul vieții de toate 
zilele ne invită uneori să reflectăm 
asupra oportunității lor.

Zilele trecute la unitatea Lacto- 
bar din Petroșani, la ora mesei de 
prînz, un consumator care voia să 
se „respecte" își consuma ciorba în 
tovărășia tranzistorului cu volumul 
dat la maxim și antena ridicată la 
înălțimea fumului de țigară. După 
înfățișare omul se simțea in largul 
lui. In local peste douăzeci de pe
rechi de ochi implorau îndurare. In 
zadar !

I a o altă masă o tîriără femeie 
și doi bărbați (dintre care unul in
telectual cit studii superioare) aș
teptau să li se aducă lista de bu
cate. Cum totul se petrecea la o oră 
de vîrf, ospătară a întirziat puțin 
cu satisfacerea acestei doleanțe, la T. KARPATIAN

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI Șl A MUNCH 
nu trebuie să se încheie o dată 
cu primele măsuri aMfcate I

lUrmare din pag. 1)

52 600 lei și respectiv 12 602 om 
ore.

Atît creșterea producției fizice 
cît și economiile realizate și cele 
care se vor realiza se bazează pe 
mai multi faetori. Amintim cîțiva :

* Limitarea spargerii țevilor 
de ecran la cazanele PK-10 
și limitarea spargerii țevilor 
din zona inferioară și medie de 
radiație la cazanele PK-38-2; 
indicele de disponibilitate cres- 
cînd în acest fel cu 0,55 Ia sută, 
adică durata de funcționare a 
unui cazan se va mări cu 484 
ore anual.

m Reducerea numărului a- 
nual de zgurificări la cazanele 
PK-38-2 permițînd astfel ca du
rata de funcționare a fiecărui 
cazan să crească cu 576 ore. 
Respectiv indicele de disponi
bilitate se va mări cu 0,66 la 
sută.
• Eliminarea spargerilor de 

țevi la economizoarele cazane- 
lor PK-10 p. In acest caz in
dicele de disponibilitate va 
crește cu 0,4 la sută.

Măsuri eficiente 
pentru creșterea 
productivității muncii

O altă problemă ce preocupă co
lectivul nostru este aceea a creș
terii productivității muncii. Studi
ile efectuate în acest an în direc
ția respectivă au permis scoaterea 
în evidență a deficiențelor exis
tente în organizarea locurilor de 
muncă, a organizării procesului de 
producție. De asemenea s-au con
statat pierderi importanțe de timp 
de muncă. Dar au fost propuse și 
măsuri corespunzătoare care vor 
tace ca pînă în 1970 realizările din

cotidiene

M I I

care unul din comeseni a reclamat 
pe un ton vivace necesitatea pre
zenței responsabilului de unitate. 
După ce i s-a adus Ia cunoștință că 
acesta nu se afla în acel moment 
în local, a început un adevărat cal
var pentru ospătară. O cascadă de 
invective, apostrofări și observații 
nedemne de a fi redate (rețineți 
cele scrise în paranteza de mai 
sus) au continuat timp de peste o 
jumătate de oră. Unii din cei pre- 
zenți n-au rezistat spectacolului și 
au. părăsit încăperea. Este și acesta 
un fel de a protesta dar cu totul 
anemic în fața impertinenței

asemenea 
Nici opin a 
din jur nu
mare lucru în ca

zurile cînd mitocănia și lipsa de 
bun simț lezează armonia cotidiană.

Ce-i de făcut totuși ?
In unitățile de deservire din loca

litățile de pe Vale pe lingă price
perea profesională se simte deseori 
lipsa de experiență în relațiile cu 
oamenii, a celor care deservesc. 
Noțiunea de comerț civilizat nu se 
mărginește numai la personal co
rect, produse de catttate în 
mente bogate, ambalaj igienic etc. 
In cadrul unităților T.A.P.L. în spe
cial, pentru ridicarea continuă a 
gradului civilizat de deservire se 
cere din partea personalului loca
lurilor ca prin relațiile cu cumpă
rătorii, în procesul de deservire, să 
facă o pronunțată educație civică 
celor care nu se încadrează în nor
mele de etică unanim cunoscute. 
Să fie în măsură, personalul de de
servire, să intervină cu competență 
pentru curmarea oricăror încercări 
de tulburare a liniștei și disciplinei 
de către cei care o fac din neștiință 
sau rea voință chiar.

Se cere prea mult de la această 
categorie de salariați, vor spune 
unii. Nu ! Mersul înainte, viața 
noastră nouă, impun categoric 
lucru.

centrala noastră sa se apropie de 
realizările centralelor din țările 
dezvoltate economic. Iată cum au 
fost grupate aceste măsuri,

1) . Măsuri organizatorice, care 
prin organizarea mai bună a lo
curilor de muncă, instruirea supli
mentară a personalului, aplicarea 
unor măsuri tehnice simple (ce pot 
fi realizate cu forțele întreprin
derii) vor permite extinderea zo
nelor de servire și creștere a gra
dului de ocupare a personalului de 
exploatare în condiții de siguranță 
deplină în funcționarea echipa
mentului,

2) . Măsuri tehnice, care se vor 
aplica eșalonat pînă în anul 1970, 
permițînd ca p parte din actualele 
locuri de muncă să funcționpze fă
ră personal permanent, ele fiind 
periodic controlate de către per
soane însărcinate cu aceasta.

3) . Măsuri, care necesită studii 
prealabile efectuate de către insti
tutele de studii si proiectări, ra
ționalizări și modernizări energe
tice sau efectuate ctilar în între
prindere pentru a stabili oportuni
tatea aplicării lor și a eventualelor 
fonduri de investiții.

Efectul acestor măsuri va fi re
ducerea numărului de personal. 
Pînă în anul 1970 de pildă numă
rul de salariați va scădea cu 365 
oameni. Numai pînă în prezent, ca 
urmare a extinderii zonelor de de
servire. personalul a fost redus cu 
40 de salariați.

Din analiza numărului și acti
vității personalului T.A. de supra
structură a rezultat că prin apli
carea măsurilor care au ca efect 
mărirea gradului de ocupare, sim
plificarea unor lucrări de birou, 
mecanizarea lucrărilor de contabi
lizare și simplificarea sistemului 
informațional, numărul de sala
riați se va reduce cu încă 17 oa- 
meal.

E vofba de ciubuc
Zilele trecute mă aflam -lingă pa

sarela ce leagă gara de orașul Pe
troșani. La chioșcul T.A.P.L. insta
lat între clădirea gării și piciorul 
pasarelei doi oameni vociferau ne
mulțumiți. Erau doi muncitori de 
la Dîlja : Mândroșan Vasile și Mân- 
droțan Luca care comandaseră bere 
și li s-au servit halbele cu spumă 
exagerat de multă iar berea era 
sub semnul la care trebuia să iie 
servită, „Spune-i măi frate, să mai 
pună bere..." zicea unul din ei.

de un 
grad 
celor 
face

gazin cu autoservire din Petroșani

Indiei mai buni, 
funcționare economică

Și pentru îmbunătățirea indici
lor tehnico-economici s-au efectuat 
o serie de analize. Au fost luate 
măsuri pentru ca deficiențele con
statate cu această ocazie să fie în
lăturate. Astfel, ca urmare a redu
cerii pierderilor de abur prin in
stalația de reducere — răcire ra
pidă, prin înlocuirea supapei de 
acționare rapidă cu abur cu una cu 
acționare electrică, remedierea scă
părilor prin ocolirea supraîncălzi- 
toarelor de înaltă presiune, Ia blo
cul de 150 MW consumul specific 
de combustibil s-a redus eu cca. 
14 grame combustibil convențional 
kW/ti. De asemenea, prin deza
fectarea instalațiilor vechi din cen
trala Vulcan începînd cu anul 1969, 
consumul specific de combustibil 
convențional al acestei centrale va 
scădea substanțial, cu cca. 117 gr. 
cc./KW/h.

Totalitatea măsurilor rezultate 
din întreaga acțiune de organizare 
științifică vor avea ca efect scăde
rea cheltuielilor la prețul de cost 
după cum urmează : cu 976 mii lei 
pînă la finele acestui an, cu 3 177 
mii Iei în anul 1968, cu 5 569 mii 
lei în anul 1969 si cu 7 532 mii lei 
în anul 1970

N, R.
Apreciem măsurile luate și 

aplicate precum și rezultatele 
obținute Ia termocentrala Pa> 
roșeni ca urmare a organizării 
științifice a producției și a 
muncii. Dar considerăm că aici 
s« poate face mai mult și in 
privința folosirii personalului 
T.A, Acțiunea de organizare noi 
o considerăm abia începută. 
Așteptăm ca și alți specialiști 
să-si spună cuvîntul.

Intr-adevăr, berea era cam mult 
sub semnul care indica pe pahar 
locul pînă unde trebuie umplut.

Dar vînzătorul auzind că trebuie 
să mai toarne bere în cele două 
halbe a început să se înfurie și să 
facă pe moralistul. „Mă, voi sîn- 
teți în fond niște țărani cu preten
ții. Vă știu eu. Și eu am fost ca 
voi, dar m-am mai cizelat". Și dăi 
cu apostrofări, cu jigniri la adresa 
celor doi. Pînă la urmă a mai pus 
vînzătorul ceva bere, dar tot nu 
pînă Ia semn; că de, il durea ini
ma să rupă din ciubuc. Nefiind 
nici de data asta mulțumiți, cei doi 
„țărani" (cum îi numea vînzătorul) 
au cerut condica de reclamațli. La 
care vînzătorul a ripostat violent: 
„Nu vă dau nici o condică. N-am ! 
Mergeți și mă reclamați unde vreți. 
Duceți-vă dacă vreți și la ziar". 
M-am gîndit să-i satisfac vînzăto- 
rului... rugămintea din urmă. Nu 
de alta, dar să afle dumnealui, vîn
zătorul, că trebuie să servească co
rect cliențll. Șl... poate află și con
ducerea T.A.P.L. ce fel de vînzător 
are la chioșcul de la gară.

C. PARASCHIVESCU

Așa servire, mai rar !
Ce poate face un bunic cînd are 

un nepoțel care se roagă să-l cum

Un nou sortiment 
de email negru pentru fontă

După aproape șase luni de cer
cetare și încercări de laborator, 
specialiștii întreprinderii „1 Sep
tembrie" din orașul Satu-Mare au 
reușit să obțină un nou sortiment 
de email negru pentru fontă.

Realizat pe bază de materii pri
me indigene, el se remarcă prin 
calități tehnico-calitative care îl

OIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR U. T. C.
O inițiativă valoroasă

Comitetul U.T.C. de 
la mina Lonea, în co
laborare cu conduce
rea exploatării, a ini
țiat o importantă ac
țiune avînd ca obiec
tiv „fructificarea fie
cărui minut cu valoa-
re maximă în produc- canic și cel de trans

Atenție acordată activității sportive
Comitetul U.T.C. de 

la E. M. Lonea a or
ganizat întreceri spor
tive de amploare în 
cadrul Spartachiadei 
de vară. Au avut loc 
întreceri intersectoare 
la care au participat 
aproape 200 de tineri. 
Selecționatele de fot

ție“. Scopul acestei ac
țiuni este antrenarea 
tinerilor pentru a fo
losi la maximum tim
pul de' lucru și are ca 
sferă de cuprindere 
sectoarele de produc
ție, sectorul electrome-

bal, volei, atletism și 
ciclism ale exploatării 
— formate în urma a- 
cestor meciuri — s-au 
întrecut cu cele de la 
JS. M. Uricani, E. M. 
Aninoasa și preparația 
F’etrila. Cel mai fru
mos rezultat l-au ob
ținut la această com

CURĂȚENIE FĂCUTĂ 
CU „PROGRAM RIGUROS !“

Gara Lupeni. Ora 6 dimi
neața. E ora dnd încep că
lătorii și navetiștii să se a- 
propie de acest edificiu. Tre
nul spre Petroșani pleacă la 
ora 6,52. Animația pe peronul 
gării începe să crească. Un 
furnicar de lume inundă te
rasa peronului... Dar iată că 
salariații din echipa de între
ținere și curățenie a gării Lu
pani își fac și ei apariția. Ac
tivitatea începe febril. Unii 
mătură, alții... se feresc de 
praf. Cei din urmă slnt călă
torii.

Cine susține că în gara Lu
pani e murdărie ? ! Că nu se 
face curățenie ? Poftească nu
mai la gară între .orele 6—7 
dimineața. Convingerea va 
veni de la sine. Mătura, acest 
instrument ajutător în cură
țenie intră în funcțiune din 

pere haine noi în preajma unei 
sărbători ? Pur și simplu dacă dis
pune de... fonduri ia nepotul de 
mină și merge la magazinul de 
confecții pentru copii. Ceea ce am 
făcut și eu. Am intrat în magazi
nul nr. 4 din Petroșani unde i-am 
cerut vînzătoarei de Ia raionul de
confecții pentru copii un costum 
pentru a-1 încerca băiatu’ Nu erau 
■MB de tergal și alea cu numere 
Wtt ma| mici. Nu face nimic, 
m-am gindit, iaca o să-i iau un 
treninf^țe la raionul tricotaje. In
să aici vînzătoarea m-a întîmpinat 
cu necruțătorul „N-avem aici, poa
te dincolo la celălalt raion". M-am 
dus din nou Ia raionul la‘ care am
mai fost. Cînd vînzătoarea Boier 
Vilma a intrebat-o pe vînzătoarea 
Piciorea de ce m-a trimis la ea, 
aceasta din urmă i-a răspuns: 
„Ca să scap de el...*', M-am întors 
din nou la tricotaje și am cerut șo
sete. „N-am", mi s-a răspuns scurt. 
De fapt erau și treninguri, și Șo
sete. M-am supărat și am cerut 
condica și iarăși mi s-a răspuns cu 
Invariabilul „N-avem". Cum am 
intrat, așa am ieșit, adică cu ni
mic și pe deasupra și mîhnit de 
felul cum am fost tratat. Mai rar 
așa servire !

Nicoiae JAMPA

situează la nivelul celor mai bune 
produse similare de peste hotare. 
Noul email reduce o operație din 
procesul de emailare a fontei, ceea 
ce aduce întreprinderii economii 
anuale de materiale și manoperă 
în valoare de aproape 60 000 
lei.

(Agerpres)

port. In cadrul ei se 
urmăresc trei proble- 
nie esențiale : lichida1 
rea absențelor nemoti
vate, reducerea învoi
rilor și folosirea inte
grală a timpului de 
lucru.

petiție din cadrul spar
tachiadei voleibaliștii. 
Ei au cîștigat locul I 
pe Valea Jiului. S-au 
evidențiat în mod deo
sebit tinerii : Balog 
Mihai, Madaras Ioan, 
Grunță Dumitru, Cio
can Nicoiae, Radu V. 
Radu și mulți alții.

plin. Printre călătorii care 
așteaptă venirea trenului „la 
linie", mătura își face conști
incioasă datoria ocolind și nu 
prea picioarele care-i ies in 
cale. Intii ii alungă pe călă
tori de pe dalele terasei pe
ronului între linii și locul de 
refugiu, apoi își continuă dru
mul printre fîșiile de pămînt 
și linii. $i țin-te praf, și țin-te 
activitate (!) incit îți face im
presia că toate acestea sînt 
orînduite numai așa, ca să se 
vadă că aici — în gara Lu
peni — curățenia e făcută cu 
riguros program 1 De ce cură
țenia nu se face înainte de 
ora 6? De ce nu se stropește 
eu apă înainte de măturat ? 
De ce ? Așteptăm un răspuns 
de la șeful de gară.

Petro MAJA
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R amine totuși o cauza
Miercuri 30 august, ora 16 în 

fața blocului în subsolul căruia își 
are sediul administrația I.L.L,. pen- 
tru cartierul Carpați. Diferiți' ce
tățeni al căror număr crește, se 
opresc să recitească pe afișul <Jin 
fereastra biroului programul. Zil
nic deschis de la 7 la 12. După 
masă — într-o singură zi de la 
16 la 17,30. Iată că timpul trece, 
dar nimeni de la administrația 
I.L.L. nu-și face apariția.

— Și-i singura zi pe săptămînă 
cînd poți veni diipă-amiază să-ți 
plătești taxele pentru locuință, 
spuițea cu necaz un cetățean. Lu
na, trecută, înainte de a pleca în 
concediu, am venit să plătesc ta- 
xeța. dar tot așa am pățit. Acum 

Să mă învpiesc de la servi
ciu ^pentru treaba asta ?

c
ORT

greco-romane
du- 
din 
ce-

și europeni.
campionii mondiali ai e- 

XV-a vor concura la Bu-
Keresov, Stange, Rurua,

> Olenik și

Incepînd de astăzi și pînâ 
minică Patinoarul „23 August" 
Capitală va' găzdui înlrecerile 
lei de-a XVI-a ediții a campionate
lor mondiale de lupte greco-ro
mane. La actualele campionate 
mondiale participă peste 150 de 
sț tivi din 24 de țări, printre 
care -numeroși campioni olimpici, 
mondiali

Dintre 
diției a 
curești :
Horvath, SguMMv, 
Kozma.

Țara noastră va ti 
Ja aceste campionate 
luptători (in ordinea 
C. Turturea, I. Baciu, S. Popescu, 
I. Enache, I. Țăranu, Gh. Popovicl, 
N- Martinescu și C. Bușoi.

De peste hotare
MtiNCHEN. — In primul tur al 

„Cupei orașelor tîrguri" (ediția 
1967-1968) la fotbal, echipa vest- 
germană F. C. Kdln jucînd pe te» 
re} propriu a întrecut cu scorul 
de 2—4) (1—0) formația cehoslovacă 
Slavia Praga.

reprMMtată 
de următorii 
categoriilor) ;

★

între
Leeds 

l au
2-—0

BELGRAD. — ha Zagreb s-a dis
putat primul meci al finalei „(Supei 
orașelor tîrguri" la fetbal 
echipele Dynamo Zagreb și 
United. Fotbaliștii iugoslavi 
obținut victoria cu scorul de 
(1-0).

Alcătuite din muncitori, tehni
cieni, funcționari și femei casnice, 
echipele de control obștesc desfă
șoară o muncă utilă ce urmărește 
îmbunătățirea întregii activități în 
unitățile comerciale de stat în sco
pul asigurării unei bune aprovi- 

, _ zionări a populației.
Dar o sesizare primită de curînd 

ne înștiința că în Uricani activi
tatea echipelor de control obștesc 
nu este privită ca un ajutor în li
chidarea lipsurilor semnalate în 
scopul îmbunătățirii aprovizionării 
și păstrării mărfurilor în unitățile 
comerciale și de deservire, și ca 
atare constatările făcute cu prilejul 
controalelor răinîn simple consta
tări.

Am pornit cu doi dintre cores
pondenții ziarului nostru, Todoran 
Mihai și Scorpie Nicolae, pe firul 
susamintitei sesizări, prin maga
zinele din Uricani In marea lor 
majoritate deficiențele constatate de 
către cele qinci echipe de control 

• obștesc ale orașului le-am întîlnit 
si 
Ia 
Ia 
și 
sînt srjeate. Din această cauză s-au 
alterat îndemnate cantități de măr
furi (produse de came și derivate 
ale laptelui) Pentru 
terarea mărfurilor 
recurs la o măsură 
au redus comenzile 
terabile Urmarea ? 
părătorilor nu sînt 
nul Ia vînzări are

noi, dună aproape două luni de 
semnalarea lor. Așa de exemplu 
magazinele .Alimentara" nr. 79 
83 s-a constatat că frigiderele

a preveni al- 
eestionarii an 
de precauție ; 

r,e mărfuri al- 
Cerințele cum- 
acoperite. pla- 

de suferit. Se

16
eu

Acele ceasornicului arătau 
șl 20 minute. Unii au plecat 
gîndul »ă revină săptămînă viitoa
re, tot miercuri. AlțH, mai perse- 
verenți, dar și mai încrezători s-au 
hotărî* să meargă acasă și să mă- 
nfnee în grabă căci veniseră aici 
la ieșirea de la lucru și să se re
întoarcă înainte de închiderea 
programului, la 17,30.

Dar și aceste speranțe s-au spul
berat, La oră 17,30 ușile biroului 
erau tot atît de ferecate ca și la. 
ora 16.

Fără îndoială există și rău plat
nici, oameni lipsiți de simțul da
toriei și răspunderii cărora abia 
le smulgi cu cleștele chiria, ta
xele pentru încălzire sau costul 
combustibilului. Dar marea majo
ritate a locatarilor doresc să-și 
îndeplinească la timp această o» 
bligație, să fie la curent cu plata. 
Se poate ca tocmai administrația 
I.L.L. să fie cea care pune bețe-n 
roată dorinței acestor cetățeni ?

In legătură cu crearea posibili
tăților plătiril taxelor pen
tru locuință se ridică încă o pro
blemă. Administrația I.L.L. pentru 
noile cartiere ale orașului Petro
șani și din alte localități ale Văii 
Jiului au program după-amiaza 
numai o dată pe săptămînă. A- 
ceasta e puțin, chiar foarte puțin 
dacă ținem seama că mii de cetă
țeni lucrează dimineața și numai 
seara au timp liber pentru rezol
varea problemelor privind locuin
țele. Este cazul ca I.L.L., în inte
resul creării condițiilor pentru 
plata la timp a taxelor, să asigu
re cel puțin de două ori pe săp
tămînă program de lucru după- 
amiaza la administrațiile de blo
curi. Este o cerință care poate fi 
rezolvată fără dificultăți și care 
vine atît în sprijinul I.L.L.-ulul 
cît și al cetățenilor.

TunmniI Teatrului 
JC. I. Noiiara" 
In Valea Jiului

Teatrul „C. I. Nottara" din Bu
curești va face un turneu prin ora
șele Văii Jiului cu piesa „Henrii- al 
iV-lea“ de Buigi Pirandello (tn tra
ducerea lui N. A. Toscani) Artiștii 
bucureșteni vor prezenta primul 
spectacol la Casa de cultură din 
Petroșani, în ziua de 6 septem
brie a,c.

Cărți noi
In sipUmina aceasta librăria „Ion 

Creangă" a pus la dispoziția cum- 

sizată, conducerea O.C.L, Alimen
tara Petroșani a dispus aprovizio
narea acestor magazine cu mărfuri 
alterabile de trei ori pe săptămînă, 
față de două ori cum se făcea mai 
înainte. Dar această măsură e bună 
pe de o parte însă pe de altă parte 
aduce după sine majorarea chel
tuielilor de transport.

Se știe că de întreținerea și re
pararea instalațiilor frigorifice se 
ocupă p unitate specializată, de

La Uricani

DE CE NU-ȘI ATING TINTA 
EFORTURILE ECHIPELOR 
DE CONTROL OBȘTESC

numită A.R.U.C. Dar vai de repa
rațiile ce le fac meseriașii acestei 
unități Pe de alta parte și sectorul 
I.B.E.H. din Uricani întrerupe tot 
mai des curentul scoțînd din func
țiune și puținele frigidere ce se 
află în bună stare Echipele de con
trol obștesc au sesizat această stare 
de fapte și în plus au mai arătat 
că deseori comenzile de lapte și de
rivatele lui nu stnt onorate în can
titatea cerută șl că nemulțumește 
pe cumpărători și calitatea acestor 
produse. Redăm un caz sesizat de 
trei ori de echipele de control

(Urmare din pag. 1)

Iâtă dar că izvoarele luminii pen
tru viitorii cetățeni ai patriei au 
fost pregătite din vreme. Deci în 
15 septembrie, cînd 
de elevi din Valea 
pragul noului an 
tea sorbi cu nesaț 
al cunoașterii. Și 
demn de subliniat : 
lare ce se vor acorda gratuit ele
vilor din școlile Văii Jiului pen
tru noul an școlar și care se cifrea
ză la suma de aproape 900 000 lei, 
nu-i costă nici un ban pe părinți. 
Ele sînt darul partidului și statu
lui nostru pentrți instruirea și e- 
ducarea tinerei generații. Iar pen
tru această instrucție și educație 
Institutele de învățămfnt superior 
din țară pregătesc anual mii
de cadre didactice, care se
preocupă cu migală, cu pasiune și 
răspundere de aprinderea flăcării 
științei și culturii în sufletul fie
cărui elev.

cei peste 20 000 
Jiului vor păși 

școlar vor pu- 
din acest izvor 
încă un lucru 
manualele șco-

1 septembrie
17,30 Campionatele mondiale de lupte greco-romane. Trans

misiune de la Patinoarul 23 August.
Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.
Studioul muzical. Prolog la cel de-al IV-lea Concurs 
ți Festival International „George Enescu".
Reportaj '67. „Unde cresc vapoarele". 
Reflector.
Film artistic: „Primul an de căsnicie". 
Filmele documentare: „Hanoiul Ue la răsărit la as
fințit" fi „Copilări» furată".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,30
19,50
20,00

20,30
21,00
21,15
22,35

22,50
23,00

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
■ ■ părătorilor cărți noi din literatura 

beletristică și tehnică. Pot fi pro
curate „Opere alese" de Panait Is- 
trati, „Studii critice" de C. D. Ghe- 
rea, „Eneida" Iui Virgiliu, romanul 
„Sălcii" al Iui Gertrud Gregor. Din 
cărțile tehnice „Termotehnica și in
stalații termotehniee în induștria 
lemnului", „Rezistența materiale
lor" (Mihai Tripa) și „Mărimi și 
acționări electrice" de Al. Fransua.

Sortiment bogat 
de bfcidete — motorete

Magazinul sportiv din Petroșani 
pune la dispoziția cumpărătorilor 
un bogat și variat sortiment de ti- 

obștesc și constatat, în urma lor, și 
de către noi. La magazinul nr, 83 
s-au adus trei lăzi a 24 borcane de 
1/2 kg. cu iaurt. Dar întreaga can
titate a fost refuzată de către ges
tionar. Iaurtul era alterat. Dar și 
după mai bine de o lună am găsit 
borcanele cu iaurt în magazia de 
mărfuri a unității alimentare res
pective, reducînd spațiul de depo
zitare și... viciind aerul din ma
gazie Conducerea fabricii de pro

duse lactate a fost încunoștiințată ' 
încă în ziua cînd a fost refuzat > 
iaurtul de către gestionarul uni- 1 
tățil. In consecință fabrica trebuia 
să treacă grabnic la ridicarea mărfii 
refuzate. De trei ori, trei săptă- 
mîni Ia rînd, echipele de control 
obștesc au consemnat această stare 
de lucru. Fără rezultat. Și curios, 
In acest răstimp n-a trecut pe la 
respectivul magazin nimeni din par
tea comisiei permanente comerț șl 
cooperație a Sfatului popular Uri
cani, nimeni de Ia Inspecția comer
cială sau sanitară din Petroșani. l Margareta MICA

TElEVIZIUNk

abonamente sînt purtați 
rînd pe drumuri. Nici să 
nu au posibilitatea; în sala 
servește masa lipsește acea

Unda veselă;
Din nou dans; 24,00 Bu
de știri; 0.05 Muzică de

2,55—3,00 Buletin de

De cu- 
Petrlla a 
o pasa- 

peste li- 
incinta

'• >■■__....

»♦- —

PASARELA PESTE LI
LIA FERATĂ ! 
rînd, la mina : 
fost construită 
relă de beton 
nia ferată din 
exploatării. In felul a- 
cesta circulația persona
lului nu se mai oprește 
cînd pe linie este garat 
vreun tren cu vagoane

puri de biciclete și motorete. Ast
fel, cumpărătorii pot alege tipurile 
„Pionier", „Felicia", „Carpați", 
„Elegant" (cu preț redus) „Tohan" 
De asemenea, se găsesc mult cău
tatele motorete „Carpați"

Se repară drumul 
spre cabana Bute

Mașinile vor putea urca din nou 
ia cabana Buta. In prezent se re
pară drumul pe porțiunea dintre 
dealul Buții și pînă pe valea Butii 
(partea Sterminos) pe o distanță de 
7 km.

Echipele de control obștesc au 
sesizat de asemenea că meniul de 
la bufetul pensiune „Păltiniș" este 
neconsistent și lipsit de variație, că 
abonații sînt nemulțumiți, că Dia- 
conescu Gheorghe, șeful bufetului 
pensiune e un om scump la vedere 
(nu l-am găsit nici noi). Acei, care 
solicită 
zile la 
reclame 
unde se 
cutie pentru sugestii și propuneri.

Așa stînd lucrurile, nu ne mai 
miră că deficiențele semnalate de 
echipele de control obștesc cresc, 
în loc să scadă la Uricani, că efor
tul depus de membrii echipelor de 
control obștesc este zadarnic.

Conducerile O.C.L, Alimentara 
Petroșani, A.R.U.C., T.A.P.L. și Fa
brica de produse lactate precum și 
organele de îndrumare și control, 
respectiv, comisia permanentă de 
comerț și cooperație a Sfatului 
popular Uricani și Inspecția co
mercială .și sanitara din orașul Pe
troșani sînt chemate să ia în con
siderare sesizările și propunerile 
echipelor de control obștesc. Ele 
trebuie să prețuiască la justa va
loare efortul ce-1 depun membrii e- 
rhipelor de control obștesc, în con
troalele efectuate, în scopul îmbu
nătățirii aprovizionării și deservirii 
populației în unitățile comerciale și 
de alimentație publică a orașului 
Uricani, cît și a celorlate localități 
din Valea Jiului.

PROGRAM 
DE RADIO

2 septembrie
PROGRAMUL I : 5,00 Bule

tin de știri; 5,05 Program mu
zical de dimineață; 5,30 Bule, 
tin de știri; 5,35 Actualitatea 
agrară; 6,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Sport; Buletin 
meteo-rutier; 6,30 Buletin de 
știri; 7,00 Radiojurnal, Sport, 
Buletin meteo-rutier; 7,45 Su
marul. presei; 8,00 Tot înainte 
[emisiune pentru pionieri); 8,20 
Moment poetic; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 La micro- 
fon, melodia preferată; 9,25 

■ „Metronom ’67" (reluare); 10,10 
Curs de limba spaniolă; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Revista 
revistelor economice; 11,15 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor 
de muzică ușoară; 12,00 Cîntă 
formațiile Sile Vjșan și Joe 
Moutet; 12,15 Miorița; 12,35 
Cîntă Gigliola Cinquetti și 
Jean Păunescu; 13,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
13,13 Succese ale muzicii u- 
șoare,- 13,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Muzică ușoară; 
14,40 Săptămînă muzicii viet
nameze : Cîntece ‘patriotice; 
14,50 Muzică de estradă; 15,00 
Buletin de știri. Buletin meteo- 
rutier; 15,05 Melodii populare 
interpretate de Elena Roizen; 
15,15 Muzică ușoară; 15,50 Jo
curi feciorești; 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,10 Scriitori 
ai secolului XX: Saint John 
Perse; 17,30 Muzică ușoară de 
Laurențiu Profeta; 17,45 Muzi
că populară interpretată de 
Marin Florian și Ion Gîrbăcea,- 
18,00 Buletin de știri; 18,05 In 
jurul globului; 18,20 Cîntă Ar
ta Florescu și Cristophe,- 18,40 
Știință, tehnică, fantezie; 19,30 
Sport; 19,45 Varietăți muzicale; 
20,00 Radiogazeta de seară; 
20,20 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,50 Cîntece 
de nuntă; 21,25 Muzică de 
dans; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Al
bum de romanțe; 22,35 Forma
ția Constantin Alexandru; 22,45 
Moment poetic; 22,50 Ritmuri 
preferate; 23,10 
23,40
letin
dans; 
știri.
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Vizita delegației C. 
Comunist Român in

OSLO 31. Trimisul special A- 
gerpres, R. Căplescu, transmite: 
Joi, la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norve
gia au continuat convorbirile în
tre delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norvegia.

La încheierea convorbirilor s-a 
hotărît să se dea publicității un/

C. al Partidului 
Norvegia
comunicat comun cu privire la vi
zita în Norvegia a delegației C.C. 
al P.C.R.

Seara, delegația P.C.R. a oferit 
o masă în cinstea conducătorilor 
P.C. din Norvegia. Au participat 
Reidar Larsen, președinte al parti
dului, Just Lippe și Ivar Lie, se- 
certari ai C.C., precum și Arne 
Jorgensen, Ester Bergerud, Rolf 
Nettum, Eivind Wik, membri ai 
Secretariatului P.C. din Norvegia. 
A luat, de asemenea, parte 
Mezincescu, ambasador al 
blicii Socialiste România la

Ministrul de externe 
al Italiei a sosit 
la Tunis

TUNIS 31 (Agerpreș). — Minis
trul afacerilor externe al Italiei, 
Amintore Fanfani, a sosit miercuri 
la Tunis pentru o scurtă vizită. Ei 
a fost primit în aceeași zi de pre
ședintele Tunisiei, Habib Burghiba, 
și de ministrul de externe, Habib 

' Burghiba jr.

Inimile «ionii seliloi
KHARTUM 31 (Agerpreș). — Reu

niunea arabă la nivel înalt de Ia 
Khartum și-a continuat miercuri 
seara și joi activitatea în ședințe 
cu ușile închise. In cadrul dezba- 

■ terilor au luat cuvîntul președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
care s-a referit în cuvîntarea sa 
la situația lumii arabe în general 
și a expus detaliat poziția R.A.U. 
în această problemă. El a subliniat

oovngtloi lătiloi arabe

Eduard 
Repu- 

Oslo.

Un element nou în evoluția 
evenimentelor na

Ședința Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare

GENEVA 31 (Agerpreș). — Joi 
a avut loc o nouă ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare consacrată dezbaterii pro
iectului de tratat privind interzi
cerea răspîndirii armelor nucleare. 
Reprezentanta Suediei, Alva Mirdal, 
a prezentat un proiect de formu
lare a articolului 3 al viitorului 
tratat care se referă la controlul

îndeplinirii obligațiilor asumate prin 
semnarea tratatului și care a ră
mas neredactat în proiectele su
puse comitetului de delegații Uniu
nii Sovietice și S.U.A. Propunerea 
suedeză preconizează un sistem de 
inspecție al cărui organ principal 
ar fi Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică.

ADEN Liderii F. L. O. S. Y. au hofărîf 
crearea unui guvern național provizoriu

(Agerpreș). — Abdul 
secretar general al

ADEN 31
Mackawee, 
Frontului pentru eliberarea sudu-

Miting de protest 
la Paris

PARIS 31. — Coresponden
tul Agerpreș, Al. Gheorghiu, 
transmite: La chemarea Miș
cării pentru pace, in sala Mu- 
tualite din Paris a avut loc 
miercuri seara un mare mi
ting de protest împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam, 
la care au participat mai mul
te mii de persoane. Doamna 
Vidal-Laporte, membră a Con
siliului Național al Mișcării 
pentru pace, a adus cu acest 
prilej mărturii despre crimele 
săvârșite în Vietnam, sublini
ind totodată importanța ac
țiunii pentru încetarea agre
siunii.

Participanții ' la miting au 
adoptat o rezoluție, care va 
fi prezentată Ambasadei S.U.A. 
din Paris.

lui ocupat al Yemenului (FLOSY), 
a declarat joi că liderii organiza
ției au hotărît crearea unui gu
vern național provizoriu. După 
cum relatează agenția M.E.N., ca
re transmite știrea, Mackawee a 
precizat că acesta urmează să fie 
alcătuit din 15 membri, numele 
lor urmînd să fie date publicității 
într-un viitor apropiat.

LAGOS 31 (Agerpreș). — Cioc
nirile, de mai mică sau mare in
tensitate dintre trupele guvernului 
central al Nigeriei și cele biafreze, 
au înregistrat miercuri un element 
nou : intervenția aviației federale, 
care a bombardat o serie de obiec
tive militare din regiunea estică 
și de centru-vest. Guvernul fede
ral, care a achiziționat recent mai 
multe avioane, dispune în prezent 
de 20-25 de aparate. Lagosul, după 
cum scrie corespondentul agenției 
France Presse, speră să reducă 
considerabil cu ajutorul, acestora, 
potențialul militar al inamicului 
și, concomitent, să ducă o „cam
panie de demoralizare'1, menită să 
întărească dorința de a încheia pa
ce, manifestată chiar în sinul for- 
țelof militare secesioniste.

Se menționează astfel că, pentru 
prima dată a fost bombardat mier
curi aeroportul din Benin, capitala 
provinciei de centru-vest, precum 
și orașul Oluku, principalul nod ru
tier din apropiere. Pe plan teres
tru, luptele continuă cu oarecare 
intensitate în regiunea orașului 
Nsukka, un important centru uni
versitar, care pînă acpm a fost

controlat cînd de trupele biafreze 
cînd de cele federale.

Pa plan politic, agențiile de presă 
menționează apelurile continue ale 
lui Ojukwu pentru negocieri în 
vederea încheierii păcii (ca o condi
ție prealabilă a acestora, el pretin
de însă recunoașterea Biafrei ca stat 
independent și suveran). El a lan
sat un apel către Organizația Uni
tății Africane, cerînd statelor mem
bre să intervină în favoarea recu
noașterii Biafrei. Un apel si
milar a fost adresat Commonweal- 
thului : miercuri, Louis Mbanefo, 
trimisul special al lui Ojukwu, a 
plecat la Londra, într-o așa-zișă mi
siune de pace.

Acest răsboi, precizează însă un 
comunicat dat publicității la La
gos, reprezintă o problemă internă 
a Nigeriei și el nu poate fi rezolvat 
prin nici un amestec din afară

în mod special „importanța întă
ririi economiei țărilor arabe" în. ve
derea „lichidării urmărilor con
flictului" din Orientul Apropiat., .

Potrivit agenției M.E.N., în ca
drul unei întîlniri care a avut, loc 
între președintele Nasser și regele 
Feisal, R.A.U. și Arabia Saudită 
au ajuns la un acord privind re
glementarea problemei yemenite. 
Acordul stipulează retragerea tru
pelor R.A.U. din Yemen și' lista
rea oricărui ajutor militar MUdit 
acordat yemeniților. Pentru ireSli- 
zarea acestui scop a. fosL. ofigfsti-, 
tuit un comitet format din repre
zentanți ai Irakului, Ma»ecul și 
Sudanului. Totodată comiijtufe va 
trebui să depună toate e^MtUrile 
pentru a permite stabilitatea în 
Yemen potrivit dorințelor . popu
lației și să asigure deplirta "suve
ranitate și independentă ; a . țării., j

In cursul zilei de joi, președin
tele Nasser a avut o întrevedere 
cu Abdullah al Sallal, președintei^ 
Yemenului, pe care ‘ l-a informat 
asupra acordului realizat de R.A.U. 
și Arabia Saudită în vederea re
glementării problemei yemenite. ■

Agenția M.E.N. citînd surse ofi
ciale din capitala sudanezS, re’a- 
tează că șefii de state arabe "u 
îptrunit joi seara pentru ■ a exa
mina alte probleme înscrise pe 
ordinea de zi a conferinței.

i

Conferirea miniștrilor de externe 
latino-americani

Asociației latino-ame- 
liberului schimb 

reuniți în capitală Pa- 
au aprobat miercuri 
care prevede realiza-

ASUNCION 31 (Agerpreș). — Mi
niștri de externe ai celor 11 țări 
membre ale 
ricane a 
(A.L A.L.S.), 
raguayului, 
un program
rea în decursul a trei etape a unui 
sistem comun de tarife ce va intra 
în vigoare cel mai tîrziu în anul 
1985 Ei au aprobat, de asemenea, 
în mod provizoriu un plan prin 
care se acordă facilități în dome
niul tarifelor pentru țările membre

încheierea lucrărilor Tribunalului din Tokio 
pentru judecarea crimelor de război

ale Pieței comune a țărilor din A- 
merica Centrală, fără măsuri de re
ciprocitate.

După cum informează agenția 
U.P.I., miniștrii de externe din ță
rile membre ale A.L.A.LS ur
mează’să se întîlnească cu miniș
trii de externe din țările membre 
ale Pieței comune din America 
Centrală, reuniți și ei în capitala 
Paraguayului, pentru a discuta e- 
ventuala unire a acestor două gru
puri economice regionale din Ame
rica Latină ca prim pas spre reali
zarea proiectatei Piețe comune, așa 
cum a fost hotărîtă la Conferința la 
nivel înalt 
(Uruguay).

Lucrările 
de externe 
Asuncion 
sîmbătă.

Semnarea unui protocol 
polono-islandez

•VARȘOVIA 31 (Agerpreș). — Du
pă cum anunță agenția P.A.P., la 
Reykjavik s-au încheiat lucrările 
Comisiei comerciale mixte polono- 
islandeze. Comisia a analizat pro
blemele legate de dezvoltarea în 
viitor a relațiilor economice dintre 
cele două țări. Protocolul semnat 
prevede, printre altele, că Islanda 
nu va aplica nici un fel de măsuri 
discriminatorii față de importul de 
mărfuri poloneze.

După cum anunță ziarul 
„Neue Rheine Zeitung", dea
supra teritoriului Republicii 
Federale a Germaniei au a- 
vut loc timp de două săptă
mâni manevre ale forțelor mi
litare aeriene americane, 
aceste 
ziarul, 
lă de 
special 
unități 
americane staționate la dife
rite baze din Republica Fede
rală a Germaniei.

La
manevre, precizează 

a participat o escadri- 
ăvioane-cisternă, sosit-.s 
din S.U.A., precum gir 
ale aviației militare

de la Punta del Este.

conferinței miniștrilor 
latino-americani de la 

urmează să se încheie

închiderea graniței dintre 
Republica Dominicană, și Haiti

Președintele dominican, Joaquin Balaguer, a ordonat închiderea tem
porară a graniței dintre Republica Dominicană și Haiti. Măsura . a fost 
luată, potrivit decretului guvernamental, pentru a preveni producerea 
de incidente provocate de trecerea ilegală a unor persoane haitiene în 
Republica Dominicană. Nu au fost însă afectate prin acest decret, legă
turile aeriene și navale dintre cele

In urma unor 
mușonice, în sta-

două țări.

TOKIO 31. — Cores
pondentul Agerpreș, 
Florea Țuiu, transmite : 
Miercuri s-au încheiat 
lucrările Tribunalului 
din Tokio pentru jude
carea crimelor de răz
boi. Tribunalul a fost 
instituit de Comitetul 
japonez pentru investi
gații asupra crimelor 
de război comise de 
imperialiștii americani 
în Vietnam.

Juriul, alcătuit din 
17 judecători, între ca
re filozoful Yoshishige 
Kozai, Shinobu Tabat, 
profesor la Universita
tea Doshisha, Michio 
Aoyama, profesor la 
Universitatea din Kyu
shu, a ascultat timp 
de trei zile, în pre
zența unui public de 
peste 900 de persoane 
și a unor delegați din 
S.U.A., Tranța și Sue
dia, mărturiile aduse 
tribunalului de repre-

zentanții celor două 
misiuni care au făcut 
în decembrie anul tre
cut și în iulie anul a- 
cesta vizite în R. D. 
Vietnam. Ei au filmat, 
au luat fotografii și 
declarații de la mar
tori oculari despre cri
mele de război săvîr- 
șite în Vietnam. Ma
koto Kandachi, profe
sor la Universitatea 
din Tokio, care a fă
cut parte din misiune, 
a declarat juriului că 
„mari cantități de. sub
stanțe chimice vătămă
toare au .fost împrăș- 
tiate de avioane ame
ricane. Aceste chimi
cale, nu numai că au 
distrus plantele, dar 
ele au afectat și pe 
oameni, cauzîndu-le le
șinuri, greață și difi
cultăți în respirație". 
Alți vorbitori, dintre 
cei 34 care au luat 
cuvîntul, au prezenta!

probe materiale despre 
folosirea bombelor cu 
bile și a napalmului 
împotriva populației 
civile.

La încheierea lucră
rilor tribunalului, pre
ședintele Comitetului 
japonez pentru pace, 
Yoshitaro Hirano, profe
sor de drept, a anun
țat sentința juriului, 
care condamnă încăl
carea legilor interna
ționale de către tru
pele americane și co
operarea industriei ja
poneze la ducerea a- 
cestui război.

Concluziile tribuna
lului japonez vor fi 
prezentate Tribunalului 
Internațional pentru 
judecarea crimelor de 
război comise de 
pele americane 
Vietnam,, care își 
începe lucrările în 
na octombrie la 
penhaga.

In Comitetul O.N.U 
pentru 
decolonizare

• DELHI, 
violente ploi 
tul indian Uttar- Pradesh au 
pierit înecate în ultimele zile 
84 de persoane.

Alte două state
— Bihar și Aryana 
ferit mari pagube, 
sate sînt inundate,
tele au fost distruse în mare 
măsură.

S.U.A. vor lansa 
o nouă sondă lunară

din India
— au su-
Sute de

iar recol-

tru- 
în 
va 
l.u- 

Co-

NEW YORK 31 (Agerpreș). — 
Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare (Comitetul celor 24) a luat în 
discuție 'situația din Honduras-ul 
britanic și cea din Sahara spa
niolă. Săptămîna viitoare Comite
tul se va pronunța și asupra pro
blemei Gibraltarului, alegînd unul 
din cele două proiecte de rezolu
ție Primul, prezentat de reprezen
tantul Irakului, cere Marii Britanii 
și Spaniei să reia tratativele bila
terale în vederea decolonizării 
„stîncii". El condamnă proiectul 
britanic privind organizarea în luna 
viitoare a unui referendum'în Gi
braltar. Al doilea, prezentat de re
prezentantul britanic, cere comite
tului- să-și suspende dezbaterile în 
această problemă pînă după afla- 
rea rezultatelor referendumului pro
iectat.

Puternic incendiu 
la Bangkok

Timp de patru ore, Un incendiu 
de o violență neobișnuită a făcut 
ravagii într-unul din raioanele ca
pitalei tailandeze Bangkok. Peste 
1 000 de case au fost distruse de 
flăcări și aproximativ 10 000 de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Potrivit cifrelor oficiale, pagubele 
provocate de incendiu se ridică la 
50 de milioane de bați.

. • WASHINGTON. Senatul ame
rican a confirmat numirea cetă
țeanului de culoare Thurgood Mar
shall ca membru al Curții Supre
me a S.U.A. Thurgood Marshall 
este primul negru care ocupă un 
asemenea post.
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Statele Unite vor lansa la 
8 septembrie de la Cape Ken
nedy o nouă sondă lunară de 
tipul „Surveyor". Misiunea 
sondei constă în a realiza fo
tografii ale suprafeței Lunei 
și în a efectua, pentru prima 5 
oară, o analiză chimică a so
lului acesteia.

lnrautafirea crizei 
rhodesiene

Guvernul Zambiei a îrunînat înal
tului comisar britanic de la Lusaka 
o notă în care avertizează guver
nul de la Londra în legătură cu 
înrăutățirea crizei rhodesiene. Coa
lizarea regimului rasist de la Sa
lisbury cu cel din Republica Siid- 
Africană constituie o amenințare 
din ce în ce mai mare față de Zam
bia/' se afirmă în notă, țâre sub
liniază partea de răspundere care 
îi revine Marii Britanii pentru si
tuația' care s-a creat în Rhodesia.

Tiparul 1 I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369


