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do-obținute la 
937 000 lei. 
au Ia bază 
efectuate de

mă-
co-

CU PLANUL PE 9 LUNI

Colectivul F.F.A.
Viscoza“ Lupenl
Harnicul colectiv de muncitori, ingineri Și ■ teh

nicieni al F.F.A. —-„Viscoza" Lupehi și-a înde
plinit cu 5 zile înainte de termen planul la pro
ducția globală pe primele 9 luni ale anului.

De la începutul acestui an muncitorii filatori 
au livrat economiei naționale 4,1 tone mătase 
artificială și 14,6 tone sulfura de carbon peste 
plan, depășind totodată cu 2,9 la sută sarcina de 
creștere a productivității muncii. La această în
treprindere s-au Înregistrat realizări îmbucură
toare și in ceea ce privește activitatea economi- 
co-financiară. Economiile pe primele 8 luni se 
cifrează la 937 000 lei, colectivul făcihd pași vi
zibili inainte și in ceea ce privește rentabilizarea 
întreprinderii. Astfel, economiile 
tația de stat sini pină acum de

Succesele colectivului fabricii 
șurile aplicate în urma studiilor 
lectivul de specialiști din întreprindere pentru 
organizarea științifică a producției și a muncii, 
îndeosebi în ceea ce privește realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan, îmbunătățirea aprovizionă
rii locurilor de muncă și folosirea integrală * â 
timpului de lucru.

Pentru lichidarea cheltuielilor 
neeconomicoase 
băi multiple, CUM LE UTILIZAM?

Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 a 
subliniat necesitatea ri
dicării calitative a între
gii 1 activități economice. 

:O primă măsură pe li
bia înfăptuirii acestei 
sarcini este analiza chel
tuielilor de producție și 
stabilirea căilor de re- 
diicere a lor, cunoscut 
fiind că în raport cu ță
rile industriale mai a- 
văhsâte proporția aces
tora este încă exagera
tă, , influențând n.egativ 
acumulările socialiste,

DUMITRU pătrașcoiu 
directdrul Filialei Băncii Naționale

>

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a. primit; marți 'ia 
amiază pe Alteța Sa Imperială, 
prințul Abdol Reza Pahlavi, care 
se află întt-o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La primire, care s-a -desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri-

gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului > Superior al 
Agriculturii.

A fost prezent, de asemenea, 
S. H. V, Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.’

Președintele -Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a oferit un dejun 
în cinstea. Alteței Sale Imperiale, 
prințul Abdol Reza Pahla’vi.

BUNUL SIMT PUBLIC 
al funcționarului de la ghișeu

Poate fi bunul simț diferențiat 
în „public" și, „particular" J1 . E. o 
împărțire cît se poate de arbitrară. 
Și totuși există un bun . simț la 
care, dacă nu ne obligă' creșterea-si 
educația, ne obligă funcția pentru 
care primim salariu, 
pe care funcționarul 
ghișeu e obligat sa-l 
lațiile lui' zilnice cu 

un „mergeți dvs.

E bunul simț 
public de la 

afișeze - în re- 
cetățgnii. Un

tuși, ce lezează bunul simț public ? 
Această garanție a mai fost per
cepută și de către I.C.O. pe vremea 
cind exploata rețelele electrice. 
O parte din cetățenii Văii Jiului 
au achitât-o la I.C.O. 
către I.R.EH, I C-'O 
acesteia, global, suma 
aceste garanții și cu 
tit că 
făcut

La predarea 
a transferat 
încasată din 
asta a soca-

s-a spălat pe rfiîini. Ba nu. A 
ceva care

reproducția socialistă lăr
gită.

Fenomenele 
care determină 
unor cheltuieli 
ducție ridicate 
tipie însă, în esență,' ele 
se manifestă prin defi
ciențe în organizarea 
producției și a muncii, 
în dotarea și folosirea 
utilajelor și suprafețelor 
de producție, în aprovi-

negative 
existența 
de pro- 

sînt; mul-

CONSEMNAM «AVIZAM 
DEZAPROBAM

Intr-o zi doi maiștri 
de la E. M. Vulcan, pe 
nume Cacoveanu Ioan 
și; Sima loan s-au dus 
să .facă cumpărături. 
Insă s-au oprit un pic 
la- bufetul din piață. 
Aici l-au găsit pe Dună 
Viorel. A dat unul o 
țuică, a dat altul alta, 
pină ce s-au „făcut". 
Dar pe acolo a trecut 
Un muncitor de la mi
nă, de la sectorul unde 
lucrau maiștrii. L-au o- 
prit și i-au cerut să le 
dea de băut. Și omul 
le-a plătit, iar maiștrii 
au. tot băut. La o vre
me, omul a terminat 
banii. Atunci cei doi 
maiștri l-au luat la bă
taie. Iar pină la urmă 
au plătit-o și ei: 
1$.& lei amendă de 
ciulă". Că unde 
eap...

cite 
„că- 
nu-i

Ac de cojoc
In noaptea de 4 spre 

5 august a. c., minorul 
Cojocarii loan nu avea 
poftă de somn. Și. ce să 
facă ? Să cit Gașcă vreo 
carte, să ia un somni
fer ? Nu s-a gindit nici 
la una, nici la alta. Alt
ceva i-a trecut prin min
te : să facă o escapadă 
nocturnă. A luat-a raz
na prin oraș. S-a oprit 
în dreptul unității 
O.O.V.L.F. nr. 10 din 
Vulcan. A spart geamul 
și a intrat înăuntru. :A 
umplut buzunarele cu 
lozuri (se vînd și acestea 
la O.O.V.FZ,.) și bani și 
s-a îmbrăcat cu fîș-fîșul 
vînzătorului. A ieșit de 
acolo „aranjat". Numai 
că a nimerit... in ma
nile unui milițian. Cum 
el e Cojacar(u) s-a găsit 
și-un ac. Pentru, cojocul 
lui.

zionarea cu materiale și 
fplpsirea forței de mun
că.

Printre deficiențele de 
ordin subiectiv care se 
oglindesc nejustificat în 
prețul de cost ai produse
lor fac parte și cheltuieli
le cu caracter neeconomi- 
cos despre’ care ne pro
punem să discutăm în 
continuare. Aceste chel
tuieli se ridică, pe pri
mele 7 luni ale acestui 
an, la suma de 2 796 000 
lei la întreprinderile in
dustriale din Valea Jiu
lui. '

Se încearcă uneori jus
tificarea acestor chel
tuieli neeconomicoase 
prin diferite „motive" 
ceea ce înseamnă — în

„ne- 
atare ele 

să existe, si
ce este fără în- 
dâunătoșre intere- 
economiei națio- 
Existența acestor

locul măsurilor concrete 
pentru lichidarea lipsu
rilor — acreditarea ideii 
conform căreia deficien
tele existente la un mo
ment dat în activitatea 
întreprinderilor șînt 
cesare" și ca 
„trebuie" 
tuație 
doială 
selor 
nale.
cheltuieli neeconomicoa
se este Un indiciu al a- 
tenției insuficiente acor
dată de .conducerile în
treprinderilor și a ca
drelor tehnicd-adtnjnistra- 
liv.e față . de înlăturarea 
risipei si chiar preveni
rea fenomenelor . de gos
podărie neșconomicoasă 
a fondurilor materiale și 
bănești.

„veniti mîine" șau 
la cutare ghișeu 
(unde se știe pre
cis ca' nu se va re
zolva nimic) și vi 
se rezolvă", chiar dacă ar-fi spuse 
pe cel mai dulbeag ton din lume tot 
lipsa bunului simț public o ilus
trează Dar funcționarul de la ghi
șeu e de cele mai multe ori pus în 
situația să calfe acest bun . simț 
public. Iată cum se petrec lucrurile 
în cazul cu care 
opiniile noastre 
simț public :

Cu ani în urmă _ ___
ploatare a rețelelor . electrice exte
rioare, si întreaga activitate le
gată de această’ .binefacere ‘,g seco- 
l.uluicare se.' numește curentul-elec-' 
trip? a treguț. din sțmețțUL I.G.Q. în; pare au . plătit garanția :înainte:.de 

cari’hi 1QSL «al .tdtaar debit T..G.Q. ina-l 
rșcpnoaștc decît. dacă creditorul 
prezintă' chitanța. Dar dacă în 10 
ani creditorul a pierdut chitanța ? 
Se trezește debitor și plătește din 
nou garanția Și iată așa pentru 50 
lei: (că 50 lei se plătea atunci ga
ranției umblă cetățenii de la I.C.O. 
la I.R.E.H și invers îritjț-un peleri
naj, mai dihai ca musulmanii la 
Mecca. Asta pentru a li se recu
noaște. niște bani pe "are i-au plă-

vrem-șâ ilustrăm 
despre acest’ bun

activitatea de,ex-

sarcina Î.R.E.H. O dată cțf trecerea 
aceasta s-a făcut și 'transferul fbr- 
melor contabile si fihaișciare refe
ritoare 1 creditori si debitori*

In baza H.CiM. 316 • 8in 1956 
I.R E H. percepe de Ia consuma
torii de curșnt o garanție echiva
lentă cu consumul maxim Pe 3 ,luni 
Nu e ceva nou. O știe si I.C.O.. și 
I.R.E.H., o știu-si cetățenii DoVadă 
că si aceștia din urmă’ sînt con
vinși de justețea pretenției e' scri
soarea pe care ne-o trimite cores
pondentul nostru Bodoni- > Șănddr 
din Petrila la rugămintea.mai mul
tor cetățeni Ce nu e în regulă - to-

La mina Vulcan

M I I
mai mult strică 
decît drege. A în
tocmit un tabel 
cu creditorii de 
garanție din anii 

două luni din 1953, 
atit

1961—1962 și
c.uprinzînd 3 935 de creditori, 
de ușor de identificat îneît în doi 
ani I.RE.H. a identificat.. 183. 
lată un exemplu de „reper" : „Ga
ranții globale 1 588 lei" „borderou 
poștă" (urmează, o cifră), Antonache 
(urmează din nou o cifră). Pe cine 
privesc acele „garanții globale11 
sau. acel „borderou ,prin poștă", din 
ce praș e. de pe ce stradă, cum. îl 
mai cheamă.pe acel Antonache semi- 
anonim,. trebuie să ghicească sala- 
riațji de .ja_. IJR E.H Aceasta fără 
să mai YQjibijn desose ereditarii

TH. MĂRCUȘ

(Continuare în pan. a 3-a)

Lucrări pentru deschiderea 
de noi abataje

In partea estică» minei Vul
can se execută importante lu
crări pentru • punerea- - in > ex
ploatare a noi rezerve de, căr
bune. Aici au fost executate 
mai mult de 30 la sută din-lu
crările miniere de- deschidere 
și pregătire. Iu această parte 
a minei vor fi deschiie îti fi
nal 8 noi abataje care vor da

o producție zilnică de 600—800 
tone de cărbune.

Noile abataje vor fi înzestra
te cu puternice transportoare 
4e, fabricație românească care 
vor permite mecanizarea trans
portului de cărbune în subte
ran. Primele abataje vor intra 
în funcțiune la începutul anu
lui viitor.

(Continuare în pag., a 2-a)
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2 STEAGUL ROȘB

CADRAN ăehnieo-economic
Ritmicitatea 
implică obligații 
și pentru C.F.R.

Publicasem cu cîteva zile in 
urma bilanțul colectivelor 
C.C.V.J. după cea de-a doua 
decadă a lunii septembrie. Un 
bilanț cu totul nesatisiăcător; 
minusul pe combinat — 9 700 
tone. E o rămînere în urmă 
îngrijorătoare, cu atît mai 
mult cu cit pune sub semnul în
trebării realizarea sarcinilor 
nu numai lunare dar și tri
mestriale de către mai multe 
exploatări.

Deci, e perioada asaltului 
de sfîrșit de lună. Situația e 
cunoscută. Exploatările au în-

CRONICĂ

vins o seamă de neajunsuri 
care le-au stânjenit activitatea 
în prima parte a lunii, iar a- 
cum au toate condițiile pen
tru a recupera răminerea în 
urmă și a trece onorabil pra
gul ultimului trimestru al a- 
nului. Deci peste tot exploa
tările au o situație favorabilă 
și... dau tare. Adică ar da. Dar 
nu pot. Ștrangularea e deter
minată de astă dată de un alt 
motiv: lipsa vagoanelor C.F.R. 
Adevărul e că „surptizele" în 
ceea ce privește aproviziona
rea cu vagoane s-au ivit de la 
începutul lunii. In zilele de 
1—2 septembrie, C.F.R.-ul n-a 
asigurat DE LOC vagoanele 
prevăzute pentru încărcarea 
producției. Așa s-a ajuns, doar 
după două zile, la un minus 
de 9 000 tone cărbune. Nerit- 
micltatea in privința asigură
rii exploatărilor cu vagoane a 
continuat. In zilele de 23—24 
septembrie, preparațiile au ră
mas in restanță cu Încărcarea 
in felul următor: Petrila cu 33 
vagoane, Lupeni cu 65, iar Co- 
roeștiul cu 44 vagoane. Din 
seara zilei de 24 și pină a doua 
zi, de asemenea, nu s-a primit 
nici un vagon. Astfel începu
tul săptăminii a găsit exploa-
țările — îndeosebi Lonea, Pe-
trila tși Dîlja — cu silozurile
pline. cu sute de vagonete
pline staționînd pe rampe.

S-a întâmplat Și invers. In
4 septembrie, de exemplu,
C.F.R. a trimis preparațiilor cu 
mult mai multe vagoane decit 
aveau acestea nevoie. Pînă la 
urmă, unele au fost refuzate, 
iar pentru altele s-au plătit 
locații. Adevărul e că și C.F.R.- 
ul manifestă deficiențe mari 
în ultimul timp la capitolul 
RITMICITATE, deficiențe ce au 
repercusiuni atît asupra înfăp
tuirii sarcinilor de plan de că
tre exploatări cit și asupra si
tuației financiare a unităților. 
Or, nu e de dorit nici una nici 
alta; dimpotrivă.

De obicei Ia capitolul ritmi
citate au fost criticate mai în
totdeauna exploatările. De data 
acesta e invers, e vorba de 
C.F.R. Dar dacă pagubele pen
tru staționarea vagoanelor din 
cauza nelivrării lor ritmice ar 
fi suportate de C.F.R. care se 
face vinovat pentru aceste pa
gube ?.' Așa ar fi corect 1

In orice caz, se cer măsuri 
grabnice, eficiente. Minele au 
obligația de a lucra ritmic. 
Or, această cerință implică O- 
BLIGAȚU ȘI PENTRU C.F.R. 
SA LE RESPECTE!

I. D.

Penau lichidarea cheltuielilor neeconomicoase
dispunem de cai multiple. CUM LI lllll/lM?

(Urmare din pag. 1)

Stabilirea unor măsuri con
crete și cu efecte economice ime
diate fn vederea lichidării cheltu
ielilor neeconomicoase necesită, în 
primul rînd, cunoașterea amănun
țită a valorii și structurii lor și 
apoi o atitudine hotărîtă față de

înlăturarea cauzelor ce le gene
rează.

O grupare a cheltuielilor după 
cauzele principale care le-au de
terminat, cheltuieli care au încăr
cat în mod neeconomic prețul de 
cost pe întreprinderi în cursul 
primelor 7 luni din acest an se pre
zintă astfel :

In mii lei
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C.C V J. Petroșani 963 654 _ — — 202 1819
I. E Paroșeni 14 120 — — 5 57 196
F.F.A. Viscoza 15 — 16 7 — — 38
I. F. Petroșani 46 264 _ _ 13 185 508
I.PJ>.F. Jiul Petroș. 2 14 — — — 10 26
I.O.I.L. Petroșani 5 57 — — — 36 98
l.C.O. Petroșani — — _ — 18 53 71
I.L.L. Petroșani — 5 — — — 35 40

TOTAL 1 045 1 114 16 7 36 578 2 796

montate în termen (utilaje sosite 
înainte de definitivarea formelor 
de finanțare). La I. E. Paroșeni a- 
ceste cheltuieli au fost cauzate de 
stocurile supranormative, în va
loare de peste 2 milioane lei, a ma
terialelor date disponibile in va
loare de peste 200 mii lei și țle go
lurile de fonduri proprii de mij
loace circulante. I. F. Petroșani a 
înregistrat dobînzi penalizatoare din 
cauza neexploatării masei lem
noase în termenele prevăzute îr. 
graficele de tăiere pentru care s-au 
plătit taxe și s-au Creat «tocuri 
supranormative de pesțe 2 500 000 
lei. De asemenea, din cauza nerit-

mlcității producției s-au creat sto
curi supranormative și la produc
ție neterminată, lucru ce a deter
minat împrumuturile restante.

Desigur că dobînzile penaliza
toare încarcă cheltuielile de pro
ducție și diminuează acumulările 
însă dacă aceste cheltuieli ar afecta 
în mod direct veniturile celor vino- 
vați de producerea lor, fie prin di
minuarea fondului de premii, fie 
chiar prin imputarea unei părți a- 
supra salariilor tarifare, personalul 
țehnico-administrativ ar fi mai per
severent în luarea măsurilor nece
sare pentru evitarea unor aseme
nea cheltuieli neeconomicoase.

Ce este necesar 
sâ se întreprindă în viitor
Dată fiind importanța folosirii cu 

chibzuială a fondurilor materiale 
și bănești, organele bancare, îm
preună cu conducerile întreprinde
rilor, au analizat periodic cauzele 
existenței cheltuielilor neeconomi

coase, stabilind măsuri de îmbu
nătățire; însă din cele arătate re
zultă că se mai mențin deficiențe 
fapt ce impune perseverență pen
tru prevenirea unor astfel de chel
tuieli.

Din datele prezentate rezultă e- 
locvent că suma de 2 796 000 lei 
reprezintă o pagubă pentru între
prinderi și este necesar să ajun
gem în situația de a nu se mai pre
zenta in bilanțul realizărilor chel
tuieli ce nu sînt cerute de desfă

șurarea normală a procesului de 
producție.

In continuare ne vom opri 
la factorii care generează cheltu
ielile neeconomicoase în dorința de 
a atrage atenția asupra lor în ve
derea găsirii căilor de eliminare a 
lipsurilor.

Plăți pentru locații C.F.R.
Din cauza reținerii vagoanelor la 

operațiunile de încărcare-descăr- 
care peste termenul prevăzut s-aq 
plătit locații în valoare de 1 045 000 
lei ceea ce reprezintă 37 la sută din 
totalul cheltuielilor. Ponderea din 
aceste cheltuieli este deținută de 
C C V.J , ele fiind determinate de 
neritmicitatea sosirii vagoanelor pe 
liniile de garaj, lipsa capacității 
de descărcare și depozitare, în 
special la ciment, balast șl lemn 
de mină, existența defecțiunilor 
tehnice la preparațiile Lupeni și 
Coroești. x

Potrivit prevederilor legale In vi
goare, întreprinderile sînt obligate 
să asigure efectuarea transporturi
lor ziua si noaptea, inclusiv în zilele 
de repaus săptămînal și în cele- 
ialte sărbători legale. Dar se în
tâmplă încă frecvent la unele între
prinderi că echipele de muncitori 
nu sînt organizate în așa fel îneît 
să poată prelua continuu materia
lele sosite sau să predea pe cele 
prevăzute în planul zilnic de în
cărcări. In cazul cînd operațiunile 
de încărcare-desrărcare depășesc 
posibilitățile curente din diferite 
cauze (primiri de vagoane nerit
mic, aglomerări în expedierea pro
duselor finite etc.) este necesar să 
se mobilizeze operativ forțe supli
mentare în vederea respectării ter
menelor — lucru ee nu s-a făcut de 
F.F A Viscoza Lupeni în luna mai

a.c. cînd s-au primit pe rampă 9b 
de vagoane din care 44 de vagoane 
n-au fost descărcate în termen, 
plătindu-se astfel locații în valoare 
de 3 440 lei.

Nu este mai puțin adevărat că în 
unele cazuri locațiile se datorase 
și lipsurilor existente în activita
tea unităților de transport care nu 
asigură o ritmicitate în circuitul 
vagoanelor sau al autocamioanelor 
puse la dispoziția întreprinderilor 
în baza planurilor de transport.

Prin faptul că locațiile plătite 
au fost determinate și de nesincro- 
nizarea fronturilor de încărcare — 
descărcare a vagoanelor, a liniilor 
de garaj și a aparatelor de mă
sură și control cu volumul pro
ducției și, mai mult, creșterea pro
ducției — este necesar ca, în viitor, 
conducerile întreprinderilor să ana
lizeze și să rezolve corespunzător 
aceste situații. Cunoscând că res
pectarea disciplinei de transport es
te obligatorie atît pentru între
prinderi rit si pentru unitățile de 
transport, este cazul de a se stabili 
o colaborare rodnică între toți fac
torii în cauză și să se găsească 
soluțiile cele mai corespunzătoare 
pentru evitarea plăților de locații 
care în final sînt determinate nu
mai de cauze subiective și ca a- 
tare este necesară recuperarea lor 
în întregime de la persoanele vi
novate

împrumuturile bancare 
și dobînzlle penalizatoare
O sursă de finanțare a întreprin

derilor o constituie și împrumutu
rile bancare care, spre deosebire 
de mijloacele circulante proprii, 
sînt purtătoare de dobînzi și ram
bursări la termenele fixate. Pen
tru perioada cît împrumuturile ban
care sînt folosite de întreprinderi 
se plătesc dobînzi legale care con
stituie cheltuieli normale. In 
schimb, dacă acestea nu sînț ram
bursate la termen se declară îm
prumuturi restante pentru care se

plătesc dobînzi penalizatoare ajun- 
gîndu-se, astfel, la cheltuieli nee
conomicoase Valoarea acestor chel
tuieli pe primele 7 luni ale acestui 
an se ridică Ia suma de 1 114 mi< 
lei, ponderea fiind deținută de 
CCVJ. Petroșani, I. E Paroseni 
I. F. Petroșani. La C.C.V.J. dobîn- 
zile penalizatoare au fost deter
minate de imobilizările de valori 
materiale mai vechi de un an sau 
inutilizabile In cadrul exploatărilor 
miniere precum și de utilaje ne

• Pentru respectarea termenelor prevăzute de încărcare- 
descărcare a vagoanelor trebuie mai bine organizată munca e- 
ehipelor, iar în camil „vlrfu|ui« de operațiuni să fie mobilizate 
forțe suplimentare.

• Liniile de garaj și rampele de descărcare-încărcare să 
fie bine întreținute și dotate cu aparate de măsură în mod co
respunzător.

• Pentru a se ușura munca la aceste locuri de muncă este 
neeesară Introducerea micii mecanizări care se poate finanța din 
credite bancare.

• In munca de aprovizionare cu materii și materiale să se 
țină seama d<5 nevoile producției, iar materialele care devin dis
ponibile să se redistribute operativ la alte întreprinderi.

• Respectarea termenelor de livrare prevăzute în contractele 
încheiate cu beneficiarii trebuie să fie o preocupare permanentă 
a serviciilor de desfacere pentru a nu se mai plăti amenzi și pe
nalizări,

Valorificarea experienței acumu
late, a cunoștințelor profesionale 
mereu mai ridicate ale persona
lului din întreprinderi, creșterea 
gradului de înzestrare tehnică a

întreprinderilor constituie pîrghii 
valoroase pentru ridicarea continuă 
a nivelului calitativ al activității 
economice, pentru obținerea unor 
rezultate financiare din cele mai 
bune.

la local de muncă
și implicațiile ei

In orice domeniu al 
activității productive 
și în minerit mai ales, 
ordinea, curățenia la 
locul de muncă sînt 
cerințe elementare, ele 
condiționând în mod 
hotărîtor roadele, cali
tatea muncii, precum 
și evitarea accidente
lor -de muncă. Iată un 
adevăr arhicunoscut, 
de valabilitatea căruia 
este conștient fiecare 
muncitor sau conducă
tor al producției. Este.., 
și, totuși, nu rare sînt 
cazurile când stagnări 
în producție, accidente 
umane sînt cauzate de 
unele nereguli banale, 
dar generate îndeosebi 
de lipsa ordinei, a cu
rățeniei la locul de 
muncă. Și acum cîteva 
„argumente" conclu
dente :

In timp ce vagone
tarul Bodor Daniel din 
abatajul frontal din 
stratul 4, pan. II din 
sectorul IV de la mi
na Lupeni curăța căr
bunele de pe lîngă 
transportorul blindai 
în vederea montării 
unui stâlp, pe transpor
tor a venit un bloc 
mare de piatră care 
s-a rostogolit In drep
tul lui, prinzîndu-î pi

ciorul sting în scocu
rile depozitate pe ga
lerie. Accidentul se 
putea evita ușor: da
că vagonetarul s-ar fi 
putut retrage s-ar fi 
putut feri din fața blo
cului de cărbune. Dar 
n-avea unde, galeria 
direcțională a fost blo-

Pe teme 
ale protecțieu 

muncii

cată de scocurile in 
cauză.

Iată un caz și mai 
banal. Mergînd în fa
ța trenului de vago- 
neți pe care-1 însoțea, 
în galeria transversală 
de la orizontul XIV 
al minei Petrila (sec
torul I, vagonetarul 
Heleria Cornel a căl
cat într-un cui care 
se găsea într-o scân
dură aruncată la în
tâmplare prin galerie 
Cauza accidentului e 
evidentă: dezordinea, 
neîntreținerea cores
punzătoare a galeriei.

. Minerul puiu Ghe- 
raaim, din abatajul.

frontal 403 de la mi
na Lonea s-a acciden
tat în suitorul ce lea
gă orizontul 535 de 
baioneta abatajului. A- 
jungînd la ultima sca
ră, la baza suitorului, 
a alunecat și căzînd, 
s-a accidentat. Moti
vul, scara n-a fost 
prinsă în cuie și a a- 
vut și o spiță ruptă.

Din cauza dezordi
nii, a lucrului de mîn- 
tuială a fost .acciden
tat și minerul Pintea 
Gheorghe — de Ia ga
leria- de sub coperiș 
din stratul 3, sectorul 
I, mina Lupeni. A fost 
lovit de o armătură 
TH, în timp ee cole
gii Iui de muncă Ma- 
das Vasile și Filip 
Mihai aruncau armă
turile la întâmplare, 
fără a le așeza și sti
vui cu grijă.

O lovire, o căzătură 
etc., etc. Nu par acci
dente grave. Totuși se 
soldează cu multe zile 
cte incapacitate, , și nu 
o dată cu alte compli
cații. Și încă ceva ce 
trebuie să dea de gin- 
dit: cauzele ce le de
termină pot gener* 
accidente și mai grave—

DAN STEJARU
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0 după-amiază
plăcută

Recent a avut fob, la clubul din 
Vulcan, o reușită petrecere orga
nizată pentru oamenii muncii din 
localitate.

încă din primele ore ale după- 
amiezii curtea - clubului a și f re- 
matat de animâție. La orele 16, 
în sala de festivități a clubului a 
început spectacolul formațiilor reu
nite ale cluburilor din Uricani, 
Lupeni și Vulcan. Programul pre
zentat s-a bucurat de succes, ar
tiștii amatori fiind răsplătiți cu 
vii aplauze. S-au remarcat îndeo
sebi soliștii de muzică populară : 
Marin Deliu și loan Năsăleanu din 
Uricani, Gheorghe Fârcâu și Vio
rica Barabaș din Lupeni, Ionel Di
ma și Ion Drăghici din Vulcan, 
precum și soliștii de muzică ușoa
ră Simina Lucia, Virgil Cazan și 
Antonin Udroiu, tot din Vulcan.

Mulțumiți de modul în care și-au 
petrecut timpul liber, oamenii 
muncii din Vulcan ar dori ca a- 
semenea inițiative să nu fie spo
radice, ci cit mai dese. Ele ar 
oferi o apreciată sursă de distrac
ție pentru populația orașului nos
tru.

1 C. MARCAU,
Vulcan

A

In campionatul orășenesc de fot
bal s-a consumat duminică etape 
a IlI-a care a programat întllniri 
atractive pe cele 
C.FR din 
Petrila.

Desigur 
îl stîmeau 
terenul C.F.R („Giuleșțiul Văii 
Jiului"), unde echipele Constructo
rul minier Petroșani, Preparatorul 
lupeni șî Minerul Bănița (neîn- 
* ^isă în cele două etape epuizate) 
aaaltau primul loc.

Primul meci, disputat între Con
structorul minier și echipa prepa
ratorilor din Lupeni a prilejuit o 
luptă dîrză (cu o ușoară dominare 
a constructorilor), încheindu-se cu 
o victorie la limită (2—1) a forma
ției gazdă prin punctele marcate 
de Munteanu Mircea (2) pentru 
Constructorul și respectiv Bolun- 
duț Mircea pentru oaspeți. Astfel, 
constructorii au stopat pentru mo
ment pe lupeneni din cursa f>entru 
titlu, realizînd 6 puncte și avînd un 
golaveraj de 10—5.

Echipa Minerul Bănița — umbra 
liderului — avea un meci greu în 
compania puternicei echipe Jiul II 
(rezervele primei echipe). Dar au 
eîștigat foarte ușor localnicii eu 
scorul de 3—0 prin neprezentarea 
jlulistilor. Asa consideră secția de 
fotbal Jiul Să-și angreneze în ac
tivitatea competițională viitorii ju
cători ai primei echipe ? Cu acest

Petroșani
două terenuri: 
i si Știința din

interesul 
cele trei

C.F.R

cel mai mare 
partide de pe

O mie de borcane
„ prezente"
și un șofer dispărut

activitate, o 
colectare a 

Ințelegînd 
repunerii o-

In toate școlile din 
Valea Jiului s-a inițiat, 
începînd cu prima săp- 
tămînă de 
acțiune de 
borcanelor, 
importanța
perative a borcanelor la 
dispoziția industriei a- 
Umentare, elevii Liceu
lui din Uricani au ma
nifestat interes deosebit 
față de acțiunea iniția
tă. In cîteva Zile ei au 
reușit să colecteze peste 
1 000 de borcane de mă
rimi diferite, care au 
fost depozitate pe unul 
din coridoarele școlii. 
Văzînd numărul mare 
de borcane adunate, 
conducerea școlii a a- 
nunțaț I.R.V.A. să le ri
dice. Promptă, între
prinderea a trimis, joi 
21 septembrie, un ca
mion să ridice cele 
peste 1 000 borcane. Șo-

DE

sticlele 
întregi, 
încurca

scurt 
com-

să ia mă- 
acum nu 

venit toam- 
să vină iar-

șl borcanele mal sînt 
Altfel cineva o st„. 
borcanele.

GĂINĂ PETRU
Petrila

De ce stă ambalajul în drum?

PROGRAM
DE RADIO

28 septembrie

tere-

ȘLĂB11Aurel

23,10

TELEVIZIUNE

0
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

dată. Ori pretenția de a 
încă o dată banii pentru

14,35 
15,00 
Buletin

20,30
20,50
21,05

teren
Constructorul minier, și 
tilajul — Știința II.

C.F.R. — 
ora 12 U-

C.F.R., ora 10 :

Aspect de la o 
oră de educație 
fizică la Școala 
generală nr. 5 

Petrila

cunosc 
prezentat, 

sticlele a- 
mărime șl 

la întoar- 
Cîmpu lui

ferul respectiv (cei de 
la școală nu-i 
numele) s-a 
s-a uitat la 
șezate după 
a promis că, 
cerea de la
Neag, le va lua. Și dus 
a fost. Nici pină azi nu 
s-a mai întors să-și pu
nă în aplicarea promi
siunea. Ținînd seama că 
acțiunea de strîngere a 
borcanelor a luat pro
porții în școli, n-ar fi de 
dorit pa din lipsa posi
bilităților de depozitare 
ele să se metamorfoze
ze în... cioburi. De aceea 
solicităm conducerea 
I.R.V.A. să ia măsuri 
pentru ca salariații în
treprinderii să dovedeas
că mai multă operati
vitate în ridicarea bor
canelor din locurile de 
colectare.

meci eîștigat, minerii au acumulat 
și ei 6 puncte, cu un golaveraj su
perior celorlalte echipe (10—4) de
venind liderul clasamentului.

A treia partidă disputată pe a- 
cest teren a avut Iqc între eefti- 
j>kle. Utilajul Petroșani și Energia 
Paroșeni și s-a încheiat cu catego
ricul scor de 8—0 în favoarea oas
peților. Lipsită de un coordonator 
de joc și de un portar, țînara e- 
chipă a Utilajului a fost nevoită 
să cedeze chiar la acest scor sever.

La Petrila, după o repriză de e- 
galitate, echipa studenților a cîș- 
tigat primul meci din acest cam
pionat cu un scor categoric, 7—2, în 
dauna echipei C.F.R. Petroșani. In 
urma acestui rezultat consiliul a- 
sociaței sportive C.F.R. va trebui 
să analizeze activitatea biroului

LA

Inp* de le Începutul verii, 
la unitatea O.O.V.L.F. nr, 45 
din Petrih ț-a formai yn îț» 
devărat depozit din 400 sticle, 
circa 200 borcane, toete goale, 
mai multe coșuri de sîrmă și 
alte ambalaje care aparțin Fa
bricii de produse lactate din Li- 
vezeni. Locuitorii petrileni își 
pun pe bună dreptate întreba
rea : de ce sînt ținute cu lunile 
in drum aceste ambalaje, pradă 
deteriorării ? Oricare ar fi mo
tivul, el seamănă mult de tot 
u neglijența. De aceea credem 

că este cazul (era de mult ca
zul) să fie „lichidat" acest de
pozit de ambalajft pînă

După un 
„popas" în 
plexul poștal din 
Petroșani, misi
vele noastre a- 
jung la destinație

E vorba 
de un geam

Era o frumoasă zi de apri
lie atunci cînd fiica femeii de 
serviciu, Saloși Maria, de lă 
blocul V, scara III, strada Oi- 
tuz, cartierul Aeroport a spart 
geamul ușii de la intrarea în 
bloc. Și de atunci copiii nu 
mai intră pe ușă, ci prin ușă 
pentru că geamul n-a fost pus. 
Am sesizat deseori pe tovară
șul administrator 
suri, dar pînă 
a făcut nimic. A 
na, e deja frig, o
na «i o să fie mai frig... De 
aceea toți locatarii de pe sca
ra V vor ca geamul să fie pus 
cît mai repede că ne intră fri
gul in apartamente.

GATEJ TOADER
Aeroport

secției de fotbal, căci munca s-a 
lăsat la voia întîmplării și de e- 
chipă se ocupă același multilateral 
activist voluntar, Bogdan Cornel, 
lucru ce nu-i în ordine.

Iată clasamentul și etapa viitoare :

Bunul simt public 
al 
de

Minerul Bănița 
Constr. minier Petroșani 
Energia Paroșeni 
Preparatorul Lupeni 
Știința II Petroșani 
Jiul II Petroșani
C.F.R. Petroșani

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Utilajul Petroșani.

Sîmbătă, 30 septembrie, pe 
nul din Baru Mare: Minerul Bă- 
nița — Preparatorul Lupeni; dumi
nică, 1 octombrie ora 10, la Vul
can : Energia Paroșeni — Jiul II;

3
3
3
3
3
2
2
3

3
3
2
2
1
0
0
0

o 
o
1
1
2
2
2
3

4
5
3
3
3
8

funcționarului 
la ghișeu
(Urmare din pag. 1)

tit o 
plăti 
nul meftiv că omul nu mai are 
tanța sau nu poate fi identificat du
pă tabelul prezentat de I.C.O. nu 
e un evident abuz ? Și -asta pen
tru ce ? Pentru că I.C.O. nu ca
tadicsește să stîrnească puțin 
praful de pe actele de evidență 
primară spre a lămuri niște lucruri 
pe care singură le-a încurcat. Să 
fie aceasta pentru că de atunci 
s-au schimbat la I.C.O. doi conta
bili șefi ? Ce vină au cetățenii pur- 
tați pe drumuri fără pic de rușine 
de funcționarul de la ghișeu ? Iar 
contabilii de la IR E.H să ia a- 
minte că au și ei partea lor în a- 
ceastă purtare pe drumuri a ce
tățenilor Chiar de-a gata nu-ți vi
ne nimic.

27 septembrie
15,45 Fotbal : Steaua București — F. C. Austria 

din cadrul „Cupei cupelor". Transmisiune 
de la Stadionul „Republicii".

17,30 Fotbal : Trakla Plovdiv —■ Rapid Bucu
rești din cadrul „Cupei campionilor euro
peni". Transmisiune de la Plovdiv (fi. P. 
Bulgaria). In pauze : Film documentar ,O- 
rizont științific nr. 7".

19,20 „30 de minute cu... pentru tineret".
19,50
20,10

Telejurnalul de seară.
Improvizații în Do major cu lancsi Ko- 
rossy și Luiza Costache.
Cabinet medical Tv.
Avanpremiera.
Film artistic: „Magazinul de pe strada 
Mare".
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL I : 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI, 5,05 Program 
muzical de., dimineață, 5,30 BU
LETIN DE ȘTIRI, 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARĂ, 6,00 RA
DIOJURNAL. Sumarul presei. 
Sport. Buletin meteo-rutier,
6.30 BULETIN DE ȘTIRI, 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier, 7,45 Sumarul 
presei; 8,00 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 9,03 l.a 
microfon, melodia preferată;
9.30 RADIOMAGAZINUL AS
CULTĂTOARELOR; 10,00 Arii 
din operete, 10,10 Curs de lim
ba germană; 10,30 Cu cîntecul 
și jocul de-a lungul Dunării, 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI, 11,03 
Cronica economică, 11,15 Pa
rada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară, 12,00 
Muzică ușoară, 12,15 Din în
semnările instructorului artis
tic; 12,25 Melodii populare din 
regiunile patriei, 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorolo
gic, 13,13 Succese ale muzicii 
ușoare, 13,30 Intilnire cu me
lodia populară 
preferat; 14,00 
formațiile ; Sile 
Buckner, 
zicală, 
ȘTIRI.
15,05 Pe teme coregrafice; 15,20 
Melodii populare interpretate 
de Rădică Dima și Ivan En- 
ciu, 15,50 Cîntă Enrico Macias; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Mu
zică ușoară; 16,50 Orchestra 
de muzică populară din Ca
ransebeș; 17,10

’ cale de mare
17.30 Program 
fonică; 18,00 
ȘTIRI, 18,05 
ZION : Munca 
structura in 
Din creația compozitorului Ion 
Vasilescu, 18,40 Incursiune in 
cotidian; 19,00 Concert de me
lodii românești, 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale, 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ. 
Cronica economică; 20,30 So
liști șl orchestre de muzică u- 
șoară, 20,50 Emișiune de fol
clor, 21,05 ANTENA TINERE
TULUI, 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin' meteorologic, 
22,15 Intîlnire cu... jazzul; 22,45 
MOMENT POETIC, 23,00 Cîn- 
tece de dragoste, 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI, 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară; 2,55— 
3,00 RADIOJURNAL.

și interpretul 
La microfon, 

Vișan și Milt 
Călătorie mu- 
BULETIN DE 

meteo-rutier,

Pagini muzi- 
popularitate, 

de muzică sim- 
BULETIN DE 
RADIOSIMPO- 

în socialism — 
conținut; 18,25

C.FR
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Sesiunea Adunării Generale a 0.0
NEW YORK 26. Trimisul special 

Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
Luînd cuvîntul în ședința de luni 
după-amiază în cadrul dezbaterii 
politice generale care are loc la se
siunea Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al 
Guatemalei, Emilio Areuales, a 
subliniat că alegerea președintelui 
actualei sesiuni constituie aplica
rea principiului echității în ceea ce 
privește ocuparea 
post' și s-a declarat 
cele spuse

al Fili-

acestui înalt 
de acord cu 

de noul președinte în 
cuvîntarea sa inaugurală în sensul 
necesității participării egale a di
feritelor regiuni și sisteme la acti
vitatea Națiunilor Unite. In conti
nuare vorbitorul a arătat că defi
nirea agresiunii ar întări eforturile 
O.N.U. pentru preîntimpinarea sau 
oprirea unor acte de agresiune. El 
s-a ocupat în continuare de pro
blemele dezvoltării economice, pre- 
cizîhd că pe viitor va trebui să li se 
acorde o importanță tot mai mare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Dominicane, Fernando 
Aniama-Tio, care a luat după aceea 
cuvîntul, și-a exprimat, între al-

tele, îngrijorarea față de scăderea 
prețurilor mondiale la produsele 
țărilor slab dezvoltate. O bună par
te a cuvîntării lui Narciso Ramos, 
ministrul afacerilor externe
pinelor, a fost consacrată justifi
cării participării filipineze la ope
rațiunile militare din Vietnam.

Intervenția lui Abba Eban, mi
nistrul afacerilor externe al Izrae- 
lului, s-a referit aproape în între
gime la situația din Orientul A- 
propiat, vorbitorul repetînd tezele 
cunoscute în această privință. El a 
menționat că „Izraelul nu poate 
accepta o reîntoarcere la situația 
dinainte 
considera
terminată pînă 
țiate tratative 
arabe.

Conducătorul
A. B. N’Jie, ultimul din vorbitorii 
ședinței de luni după-amiază, a a- 
rătat că sesiunea trecută a obținut 
unele succese, enumerînd printre 
altele. în această privință pro
blemă Ciprului și cea a Kașmiru- 
lui. Referitor la problema africană el 
a cerut ca Națiunile Unite să adopte,

în baza Cartei O.N.U., măsuri ener
gice împotriva Republicii Sud-Afri- 
cane și Portugaliei. De asemenea, 
datorită lipsei de eficacitate a 
sancțiunilor economice împotriva 
Rhodesiei de sud, se impun sanc
țiuni și de altă natură, inclusiv fo
losirea forței, pentru a se pune ca
păt represiunilor puse Ia cale de 
conducătorii rasiști de la Salisbury i

VIETNAMUL DE SUD

de 4 iunie", și că nu va 
starea de beligerantă 

cînd nu vor fi ini- 
directe cu statele

delegației Cambiei.

Patriofii provoacă pierderi 
americanegrele trupelor

SAIGON 26 (Agerpres). — .u 
pofida concentrării unei imense 
forțe de foc americane, patrioții 
sud-vietnamezi au continuat luni 
atacurile asupra bazelor america
ne din provincia Quang Tri, pro- 
vocînd trupelor S.U.A. de la baza 
Con Thien pierderi care se ridică 
la 204 
luni a 
U.P.I., 
suferit 
treaga

Agenția 
transmite, 
forțele 
și asupra pozițiilor inamice întă-

morți și răniți. Atacul de 
fost, după cum menționează 
cel mai

trupele 
perioadă 

de
pe de altă parte, 

patriotice inițiază atacuri

greu pe care l-au 
americane pe în- 
a războiului..
presă Eliberarea 

că

rite din interiorul localităților ur
bane, pentru a-I face pe inamic 
să se simtă în nesiguranță pe tot 
teritoriul Vietnamului de sud. Ast
fel, . în noaptea de 10 septembrie, 
forțele patriotice, sprijinite de 
populația locală, au atacat un can
tonament al trupelor saigoneze 
din orașul Nha Drang, capitala 
provinciei Khanh Hoa. Cu acest 
prilej, 40 soldați saigonezi au fost 
scoși din luptă, au fost distruse 
opt cazărmi și a fost capturată o 
importantă cantitate de muniții.

LONDRA 26 (Agerpres). — Pre
mierul Wilson a răspuns luni sea
ra unui baraj de întrebări ce i-au 
fost adresate de trei ziariști în ca
drul unei convorbiri televizate. El 
a prevestit „o iarnă grea" pentru 
economia britanică cu perspectiva 
creșterii șomajului. Premierul a a- 
tirmat totuși că politica economică 
a guvernului este singura practi
cabilă în condițiile actuale, deși a 
recunoscut că ea este nepopulară. 
După părerea sa economia brita
nică se află la o cotitură, dar lucru
rile nu înaintează destul de repede 
pentru a evita dificultăți de 
ment

Răspunzînd întrebărilor cu 
vire la problema rhodesiană, 
son a recunoscut că politica sa 
dat rezultate. El a spus că 
tante cantități de petrol 
produse ajung în Rhodesia 
da blocadei.

Cu privire la Vietnam. Wilson a 
declarat că guvernul britanic „do
rește ca războiul să înceteze". A- 
cesta, a spus el. este un război u- 
cigător. un război sîngeros, un răz
boi căruia trebuie să 1 se pună ca
păt. Dar el nu a menționat nici o 
propunere nouă și nici o modifi
care în politica Londrei de spriji
nire a intervenției americane în 
Vietnam.

mo-

pri- 
Wil- 
nu a 

impor- 
si alte 
în ciu-

Comunicatul Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 26. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez subliniază într-un co
municat dat publicității marți, că, 
la șase luni după alegerile legis
lative, alegerile cantonale repre
zintă un nou și foarte important 
succes al politicii P.C.F. Progresul

R.A.U. a început să-și retragă 
trupele din Yemen

CAIRO 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., Repu
blica Arabă Unită a început retra
gerea trupelor sale din Yemen, 
conform acordului realizat între pre
ședintele Gamal Abdel Nasser 
regele Feisal al Arabiei Saudite 
reuniunea arabă la nivel înalt 
la Khartum. După cum s-a mai
nunțat, acordul realizat între R.A.U. 
și Arabia Saudită cu privire la re
glementarea problemei yemenite 
prevede retragerea trupelor egipte
ne din Yemen și sistarea oricărui 
ajutor saudit acordat forțelor re
galiste yemenite. Ziarul „Al Ahram" 
din Cairo relatează că trupele e-

și 
la 
de
a-

pentru convorbiri cu o- 
egiptene. referitoare la 
efectivelor militare ale 
Yemen.

giptene vor fi retrase din Yemen 
pînă la 15 decembrie a. c. In legă
tură cu aceasta, presa din Cairo 
informează că Abdul Kader Hassan, 
comandantul forțelor militare egip
tene din Yemen, a sosit în capi
tala R.A.U. 
ficialitățile 
retragerea 
R.A.U. din

Din Cairo se anunță că membri 
ai Comisiei arabe tripartite consti
tuită la conferința de la Khartum 
în scopul supravegherii aplicării a- 
cordului egipteano-saudit urmează 
să sosească în capitala R.A.U., un
de vor avea convorbiri cu membri 
ai guvernului și cu alte oficialități.

comuniștilor, ca număr de voturi 
și ca procentaj, în raport cu pre
cedentele alegeri cantonale, este 
general și uneori considerabil. A- 
cest progres poate fi constatat ta 
regiunile cele mai diferite, în cen
trele muncitorești, sectoarele ru
rale, regiunea pariziană, ca si ta 
provincie.

Potrivit statisticilor oficiale, P.G.F. 
a obținut 26,36 la sută din votuti, 
adică procentajul cel mai ridicat 
atins vreodată într-o alegere can- 
tonală, și a cîștigat peste 350 000 
de voturi (aproape 3,5 la sută). Du
pă primul tur, el are 99 consilieri 
generali aleși, adică mai mult cu 
57 de mandate. Candidații săi se 
află într-o poziție favorabilă pen
tru al doilea tur de scrutin în nu
meroase cantoane.

Comunicatul precizează că P.G.F. 
va aplica la al doilea tur aceeașți 
tactică ca și în alegerile legislati
ve, potrivit acordului încheiat ta 
1966 cu Federația stîrigii. ' Această 
tactică prevede ca partidele de 
stînga să acorde la al doilea tur 
voturile lor candidatului de stînga, 
cel mai bine plasat Ia primul tpr 
ca număr de voturi.

NIGERIA

Acord realizat între F.L.O.S.Y 
F.H.L.Șl

CAIRO 26 (Agerpres). — Repre
zentanții Frontului de eliberare a 
sudului ocupat al Yemenului 
(F.I. O.S Y.) și ai Frontului național 
de eliberare (F.N L.), întruniți la 
Cairo, au realizat un acord în vir
tutea căruia cele două organizații 
ale Mișcării de eliberare națională 
din Federația Arabiei de Sud au ho
tărî! să pună capăt divergențelor 
dintre ele. Acordul lansează un 
apel către membrii celor două or
ganizații, chemîndu-i să-și spo
rească vigilența și să dejoace „în-

Căderea capitalei 
biafreze pare iminentă

■I

Majoritatea țârilor 
vest-europene 
apelul O. S. A.

au respins

LONDRA 26 (Agerpres). — Majo
ritatea țărilor vest-europene au 
respins apelul Organizației State
lor Americane de a impune un em- 
bargou în comerțul cu Cuba, trans
mite agenția United Press Interna
tional. Aceste țări, arată, agenția 
au făcut cunoscut că vor continua 
să facă schimburi comerciale cu 
Cuba, vînzîndu-i autobuze brita
nice, produse lactate olandeze, u- 
tilaje vest-germane, nave spaniole

etc. Toate principalele țări vest- 
europene realizează un comerț a- 
vantajos cu Cuba.

Potrivit datelor citate de agenție, 
Spania este principalul partener co
mercial vest-european al Cubei, va
loarea schimburilor reprezentînd în 
,1966 aproape 100 milioane dolari. 
In rîdul partenerilor comerciali 
vest-europeni activi ai Cubei se nu
mără și Italia, Olanda, Anglia, 
R.F.G.. Franța și Suedia

cercările Marii Britanii îndreptate 
spre adînclrea divergențelor în 
scopul declanșării unui război civil 
în Federația Arabiei de sud". Po
trivit acordului, cele două organi
zații s-au angajat să militeze pen
tru unitate națională. S-a anunțat 
constituirea unei singure organi
zații a mișcării de eliberare na
țională, care își va desfășura acti
vitatea sub denumirea de „Frontul 
unit de eliberare a sudului ocupat 
al Yemenului". Se stipulează, de a- 
semenea, formarea unui guvern 
provizoriu și elaborarea unui pro
gram de acțiune în vederea adop
tării unei constituții pe perioada 
de tranziție după acordarea inde
pendenței Federației Arabiei de 
sud, la 9 ianuarie 1968.

Intr-un comunicat, dat publici
tății la încheierea convorbirilor, se 
arată că la 3 octombrie va avea loc 
Ia Cairo o reuniune a liderilor ce
lor două organizații. Reprezentanții 
celor două organizații au căzut de 
acord asupra formării unui Consi
liu național comun din care să 
facă parte 30 de persoane în care 
cele organizații vor fi repre
zentate în mod egal. Din rindul 
membrilor acestui comitet va fi. 
constituit un guvern din 14 per
soane, reprezentînd în mod egal 
F.L.OS.Y. și F.N.L.

(Agerpres), — Citind 
militare din Lagos,

11 kilometri de

LAGOS 26 
comunicatele 
corespondenții agențiilor occiden
tale de presă anunță că trupele fe
derale nigeiiene se găsesc în pre
zent la numai
Enugu, capitala Biafrei. E’e au o- 
cupat localitatea Okpatu și, după 
cum relevă corespondenții de pre
să, în ciuda emisiunilor transmise 
de postul de radio Enugu că ta 1- 
pele biafreze au oprit înaintarea 
trupelor federale, căderea capita
lei biafreze pare să fie iminentă

O altă coloană de aproximativ 
3 000 soldați din. armata federală 
continuă înaintarea de la Benin, 
capitala provinciei de centru-vest, 
spre est. în intenția de a trece rîul 
Niger în Biafra. Intr-un comunicat 
biafrez se menționează că o lupta 
înverșunată a avut loc în localita
tea Owa situată la circa 20 km de 
Agbor. unde s-au retras "trupele 
biafreze după ocuparea Beninului 
de către trupele federale. Ținta 
trupelor federale este, de fapt, o- 
cuparea Agborului, punct strate
gic important în înaintarea spre 
ppdul Oritsha, peste Niger.

Comunicatele transmise de radio 
Enugu semnalează o viață politică 
agitată în capitala biafreză. Astfel, 
au loc. în continuare, cercetări pen
tru descc-nerirea celor implicați în 
recenta încercare de înlăturare a 
lui Ojukwu.

Rezultatele alegerilor din Norvegia
Duminică și luni au avut loc în Norvegia alegeri municipale. Re

zultatele parțiale (în 444 de districte din totalul de 451) indică succesul 
partidelor de stînga, care au obținut 50,3 la sută din voturi, 
partide și-au menținut majoritatea la Oslo, Strondheim și Bergen 
cîștigat majoritatea la Tavanger, al patrulea oraș ca mărime din 
vegia. Partidul muncitoresc, care pierduse alegerile generale din 
după ce se aflase

Aceste 
i și au 

Nor- 
1965,

30 de ani la putere, a realizat unele reveniri.

Cutremure

pământ în

de

Columbia

JOHANNESBURG. In primele 
luni ale acestui an, în mi- 

de aur din Africa de Sud și-au

Recent un cutremur, care a lo

vit o provincie din nordul Colum
biei, a provocat numeroase pa
gube. Pe țăranii din localitatea 

Chizaque, natura a ținut, însă, să-i 

despăgubească Cutremurul a scos 
la iveală un bogat zăcămînt de 
smaragde.

șase 
nele 
pierdut viața 294 de mineri. Anul 
trecut numărul celor ce și-au pier
dut viața în minele aurifere a fost 
de 762 de persoane.

Inundafii catastrofale în Mexic și Texas
Inundațiile provocate 

de trecerea uraganului 
„Beulah“ fac ravagii 
atît în statul Texas 
cit și în Mexic. Luni 
s-a produs o nouă 
spărtură în barajul de 
deversare a fluviului 
Colorado, cartierele re
zidențiale ale orașului 
de frontieră Harlingen 
fiind acoperite de ape 
ce au atins o înălțime 
de 2,4 metri. Peste 
5 000 de persoane au 
fost nevoite să se re-

fugieze pe înălțimile 
din împrejurimile ora
șului. Numeroase alte 
localități, printre care 
Mission, McAllen și 
Pharr au fost, de ase
menea, evacuate. Bi
roul meteorologic na
țional din Washington 
a descris aceste inun
dații ca pe cele 
grave ce au avut 
vreodată în valea 
viului Rio Grande.
nisterul Comunicațiilor

mai 
loc 

flu- 
Mi-

a anunțat că sute de 
șosele din nordul și 
estul țării, sînt acope
rite de ape, la fel. ca 
și căile ferate. Bilan
țul pagubelor provoca
te este catastrofal. In 
statul Texas pierderile 
sînt evaluate la peste 
un miliard de dolari, 
iar în Mexic, unde nu
mărul sinistraților se 
ridică la apr. ativ 
200 000, pierderile sînt 
apreciate la 
milioane de

sute de 
pesos.
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CHETA GI GA Xî
Cap Kennedy a început „repetiția generală" în vederea lansării, 

în a doua parte a lunii octombrie, a primei rachete „Saturn-5“. Racheta 
„Saturn-5", avjnd q înălțime de 110 metri și o greutate de 2 790 de 
tone (cu carburanți), va fi folosită în cadrul experiențelor care vizează 
debarcarea primului cosmonaut american pe suprafața Lunii.

Agenția 
TASS anunță că ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a avut Ioni 
seara o convorbire cu secre
tarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk.
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