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Asigurarea bazei furajere 
sarcină de mare răspundere

Azi elevii patriei noastre pă
șesc din nou pragul școlilor 

>. pentru a începe un nou an de 
învățătură. Deschiderea noului 
an de învățămint a găsit șco
lile pregătite, îmbrăcate săr- 
bătorește, elevii avînd la dis- 

“ Ppafcie condiții minunate pen- 
frfti a desfășura un studiu te
meinic, aprofundat. E un eve
niment așteptat cu emoție și 
bucurie deopotrivă de elevi, 
cadre didactice și părinți.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o deosebită atenție îm
bunătățirii continue a condi
țiilor de desfășurare a proce
sului instructiv educativ din 
școli. Anual se alocă fonduri 
însemnate pentru dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîn
tului. S-au construit nume
roase școli cu săli de clasă lu
minoase și spațioase, dotate 
cu mobilier nou și material 
didactic modem. învătămîntul 
este complet gratuit, iar înce 
pînd de anul trecut s-a extins 
gratuitatea și asupra manua 
lelor școlare pentru clasele 

I I—VII. Tot ca o manifestare 
a grijii partidului fată de tî- 
năra generație, față de oame
nii muncii din patria noastră 
pentru ridicarea nivelului lor 
cuitural este și generalizarea 
învățămîntului de 7 ani și tre
cerea la învătămîntul de 8 
ani, sarcină trasată de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

De toate aceste condiții crea
te de partid au beneficiat și 
beneficiază și fiii minerilor șl 
ai celorlalți oameni ai mun- 

<Mcii din Valea Jiului. An de an 
^a crescut numărul școlilor șl 

odată cu el si ăl elevilor. Ast 
fel, în Valea Jiului funcțio
nează în prezent 50 de școli 
elementare, medii și profesio • 
nale care totalizează, excep 
tind învățămîntul seral, peste 
17.000 de elevi.
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Numai în anul trecut In trai 
localități — Petroșani, Lonea 
și Uricani — au fost date în 
folosință școli noi. moderne cu 
cite 16 săli de clasă și labo ’ 
ratoare. iar anul acesta fiii 
minerilor vulcăneni vor învăța 
și ei într-o școală nouă, așa 
cum n-au avut în trecut frații 
și părinții loi. Noua școală me
die din Vulcan p 
trată cu mobilier 
valoare de peste

A crescut mult 
cadrelor didactice 
dau în învătămîntul mediu șl 
elementar. Dacă înainte de 23 
August în Valea Jiului predau 
în școli doar 300 de profesori 
și învățători, majoritatea din
tre ei fără a avea o calificare 
în învățămint. în prezent nu
mărul cadrelor didactice cali
ficate existente aici se ridică 
la peste 600.

Toate acestea constituie o 
dovadă a grijii partidului pen 
tru continua înflorire a cul
turii noastre socialiste ca bun 
al maselor celor mai largi

Partidul, întregul popor În
conjoară cu stimă și dragoste 
pe învățători și profesori în 
credințindu-le sarcina nobilă 
de a se ocupa de educarea și 
instruirea tinerei generații.

Veghind permanent la asi
gurarea conținutului științific 
al învățămîntului. cadrele di
dactice conduse și Îndrumate 
de către organizațiile de 
partid din școli sînt chemate 
să contribuie la întărirea le
găturii dintre cunoștințele teo
retice și practică, la ridicarea 
învățămîntului pe o treaptă 
tot mai înaltă.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului, frații și părinții voștri 
vă urează, dragi elevi, mult 
spor la învățătură în iioul an 
școlar, iar cadrelor didactice 
succese în activitatea de in- 
_________ struîre și edu

care a tinerei 
generații.

fost înzes- 
modern In 
300.000 lei. 
și numărul 

care pr®

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine a numit 
delegația R. P. Romine la cea de-a 
XVIl-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Delegația este condusă de Cor- 
neliu Mânescu, ministrul Afacerilor 
Externe. Din delegație mai fac 
parte : Mircea Malița. adjnact al 
ministrului Afacerilor Externe, prof. 
Mihail Hașeganu, ambasador, nc- 
prezectaurul permanent al Repu
blicii Populare Romine la Organi
zația Națiunilor Unite, prof. Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul Re
publicii Populare Romine la Cairo, 
Traian lonașcu, deputat in Marca 
Adunare Națională, directorul In
stitutului de Cercetări Juridice.

Delegația este însoțită de mem 
bri supleant:, consilieri și expert:.
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ca orieînd. Pentru ei J 
s-a îmbrăcat în straie ♦ 
de sărbătoare. î

Pare fi ea emoțio- J 
nată... •

Sălile de clasă și co~ *

A sunat clopoțelul
A sunat clopoțelul, 

vestind ca de atîte alte 
ori, cu glasu-i cristalin 
de argint, începutul u- 
nui nou an școlar. Va
canța, vacanța atît de
frumoasă și plăcută a ridoarele proaspăt vop- 
luat sfîrșit. Clipa mult site și frumos pavoaza 
așteptată a sosit. E prr te, laboratoarele înzps- 
ma zi de școală. trate cu noi aparate și +

întorși în bănci elevii mobilier modern îi dau . 
au multe de 
Discuțiile nu mai con- să, 
tene.se. Fiecare vrea să 
spună cit mai multe; 
cum si-a petrecut va
canța, unde a fost în vț&***& i
excursie, ce a văzut, ce tea limpede. Au în față j 
z-tz plăcut si l-a impre- un nou an de învățătură ♦ 
sionat mai mult. Dar care trebuie încheiat cu 1 
parcă le. poți cuprinde succes de fiecare elev... J 
pe toate în cîteva cu
vinte l

Vacanța le-a cristali
zat în minte și în 
gînd impresii ce nu vor 

fi uitate nicio-

povestit. școlii o linie armonioa- 
, vioaie, primitoare. 
Elevii sînt mindri de 

frumusețea ei. Se reîn
torc astăzi odihniți, cu 
corpurile oțetite și min~

* putea

Azi 
pragul 
prietena lor de totdea
una i-a așteptat cu ne
răbdare. mai frumoasă

Dar... sst... / Parcă te ♦ 
aude ceva- Discuția s-a* 
întrerupt. Da, da. Nu ‘ 
au greșit. Pe coridoare ‘ 
ca și în clase s-a lă~ • 
sat liniștea. A sunat« 
clopoțelul. I-a chemat “ 

au pășit din nou la ordine. “
școlii. S* școala, A început prima oră J 

de clasă. Să nu-i de- t c ran] am. ♦
C. COTOȘPAN "
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există întovărășiri deficitareCreșterea numărului de animale 
din toate speciile. în vederea spo
ririi producției de carne, lapte, 
ouă și lină este condiționată ne
mijlocit de dezvoltarea și asigu
rarea bazei furajere. Documentele 
de partid acordă o atenție deose
bită acestei probleme- indicind ne 
ccsitatea aplicării celor mai îna
intate metode de creștere a pro
ducției plantelor furajere, care să 
asigure animalelor t> alimentație 
rațională și 

Comitetul 
lui agricol 
organizat o 
zentanții sfaturilor populare, pre
ședinții întovărășirilor zootehnice, 
țărani întovărășiți, tehnicieni agri
coli în cadrul căreia s-au anali
zat căile cele mai eficace pentru 
sporirea cantităților de 
Valea Jiului. Cu acest 
fost stabilite măsurile 
îmbunătățirea pășunilor 
de munte, repartizîndu-se pe lo
calități și trupuri de pășune sar
cinile de curățire a arboretelor 
dăunătoare, arderea matroanelor 
de pe pășunile defrișate în ani» 
treceți, îngrășarea pășunilor prin 
tîrlire, curățirea de buruieni etc 
S-au prevăzut, de asemenea mă
suri pentru curățirea 
pentru îngrășarea lor 

Țăranii întovărășiți
seama

-----  ------- le indicate. Con
ducerile 
rășirilor 
tocmit 
concrete 
care 
recoltarea 
țelor in perioada 
optimă. S-a avut 
in vedere că «rin 
aceasta se obține 
o creștere canti
tativă și calita
tivă a furajelor. 
Pentru animalele 
din turma înto- 
vărășiților s-a 
întocmit balanța 
furajeră. A reie
șit că nici o în
tovărășire nu are 
asigurată hrana 
concentrată ne
cesară animale
lor în perioada 
de stabulație,

de calitate, 
executiv al Consiliu 

orășenesc Petroșani a 
consfătuire cu repre-

furaje în 
prilej au 
necesare • 
în zona

finețelor,

ținutau 
de măsuri.

La Viscoza Lupeni au început pregătirile 
pentru iarnă. Ajutîndu-se reciproc lăcătușul 
fruntaș Gogu Vaslle și fochistul Sulici Samson 
verifică șurub cu șurub instalațiile din sala 
cazanului de aburi. Pînă în prezent ei au izo
lat în bune coiidițiuni o mare parte din țevile 
exterioare pentru transportul 'aburului în sec
țiile întreprinderii și au executat înainte de 
termen revizia ventilelor. :

IN CLIȘEU : Lăcătușul Gogu Vasile și fo
chistul Sulici Samson în timpul lucrului.

întovă- 
au în- 
planuri 

de lucru
să asigure 

fine-

mai
și în fînuri ca de exemplu cel» 
din — ~ -
lui
can 
de 
ale 
condițiilor de climă nefavorabile 
din vara acestui an (perioadă în
delungată de frig, apoi secetă) 
producțiile de finețe sînt mult 
scăzute în comparație cu anii tre- 
cuți. Deși știau acest lucru con
ducerile întovărășirilor din Vul
can, Paroșeni, Dealul Babi și Pe- 
trila nu au luat din timp măsuri 
pentru recoltatul finului. Ba mai 
mult, pe terenul întovărășirii 
..Viață nouă" Vulcan s-a pășunat 
o parte din perimetrul comasat, 
iar o serie de parcele sînt și la 
ora actuală necosite. Nerecoltarea 
la timp și în bune condițiuni a 
finețelor în perimetrul unor înto-- 
vărășiri se datorește lipsei de pre
ocupare din partea comitetelor de 
conducere în frunte cu președinții 
întovărășirilor. Unele întovărășiri 
nu și-au asigurat, fînul necesar; 
întrucît nu au luat din timp mă
suri pentru a intra în posesia în
tregii suprafețe înscrise și a o 
recolta (exemplu întovărășirea din 
Uricani). Bine s-au orientat în-' 
tovărășiții din Lupeni. Ajutați 
de Comitetul executiv al sfatului: 
popular, ei au acționat din timp 
pentru comasarea terenului recol- 
tînd în perioada optimă finul de 
pe întreaga suprafață. La ora ac
tuală această întovărășire are a- 
sigurat fînul necesar hranei ani
malelor pentru întreaga perioadă 
de stabulație.

Asigurarea bazei furajere con
stituie o sarcină de mare răspun
dere. Pînă la data actuală s-a 
realizat integral planul de cură
țiri pe pășuni, s-au îngrășat prin 
tîrlire peste 500 ha. pășune, iar 
peste 1.000 ha. finețe cu îngră
șăminte naturale ; mai bine de 
10.000 ha. finețe au fost cură- 

acestea, din 
climă nefa

de furaje a
ZEȚA

Dealu Babi, Uricani, Cîmpu 
Neag Viață nouă“ din Vui
ete. Cu toate măsurile luate 

organele Consiliului agricol și 
sfaturilor populare, din cauza

țite. Dar cu toate 
cauza condițiilor de 
vorabilă, producția

Ing. ELENA
președinta Consiliului agricol 

Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)
----Q-----------------

VEȘTI DIN URICANI
început de lună rodnic

Minerii uricăneni au început luna aceasta 
cu noi realizări in muncă. Caietele cu eviden
ta întrecerii sînt mărturie a muncii care se 
desfășoară în abatajele minei. Numai din sec
torul i, pînă în prezent, s-au trimis la ziuă 
300 tone de cărbune peste plan. Brigăzile 
conduse de Nicolae loan, Năsăleanu Miron, 
Apostol Vasile și Ștefan Nicolae se situiază 
in prezent în fruntea luptei pentru depășirea 
sarcinilor de plan.

Rezultate frumoase au obtinut si brigăzile 
conduse de Dreghici Aurel. Stancău loan, T6- 

, keș Ștefan, Bora Grigore și 
| Șerbănescu loan care lucrea- 
! ză în pregătiri.

Deși tineri, muncitorii Vișovan Onlsie, Rus Iosif, Cruceanu Florențiu și 
Păstrăveanu loan și-au ciștigat la mina Anînoasa un bun renume.

Lucrînd în atelierul de sculărie, ei execută lucrări de reparație la timp, 
fără rebuturi și totdeauna de bună calitate.

Iată-i în clișeu studiind posibilitatea recondiționării unor piese uzate de 
la mașinile unelte cu care este înzestrat sectorul mecanic.

Inovații prețioase
Comunistul Blaj Florian, 

șeful lăimpăriei de la mina 
ricani, a devenit inovator 
curînd.

Inovațiile sale „Mașină 
tăiat tablă", „Aparat de des
chidere și închidere a lămpilor 
electrice tip Wolf“, „Dispozi
tiv de scoatere a acumulatoru
lui din bazinul lămpii electri
ce" și „Dispozitiv tip sorb, a- 
daptat la pompa normală a 
lămpii de benzină" — aduc 
serioase ușurări în munca de 
reparare a lămpilor. De exem
plu, mașina de tăiat tablă, pe 
lîngă faptul că realizează me
canizarea tăierii tablei pînă la 
3 milimetri grosime, ușurează 
și procesul de croire. Cu apa
ratul de deschidere și închide
re a lămpilor defecte la filet, 
de asemenea, se ușurează 
munca. Toate cele 4 inovații 
realizate de tovarășul Blaj Flo
rian sînt deosebit de prețioa
se. Prin aplicarea lor, mina 
Uricani va realiza anual peste 
100.000 lei economii.

•j 
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Scrisoare deschisă către Tony Socol

TIROFE OE TOAMNA
A sosit pe nesimțite 
Tcamna. Ca de obicei 
Iar cad frunze ruginite 
Ca regrete risipite 
Pretutindeni pe alei.

Astăzi toamna nu mai este. 
Anotimpul dezolării I

0 singură lampă 
electrică

Toți poeții vechi cîntară 
Toamna pe același ton 
Cu regrete după vară 
Căci din lipsă pecuniară 
N-aveau ghete nici palton.

Poartă straie ponosite 
Despuiate de podoabe 
Dar hambarele-i tixite
Gem de pîinile-aurite 
Concentrate-n mii de boabe 1

Deci venirea toamnei pentru 
Visători, era problemă 
Gravii înd spre-același centru 
Al
Se

In vitrine rîd metraje 
Fiindcă „moda" dete tonul, 
Să expună ca-n miraje 
Diferite tricotaje
Ca să-ntimpine sezonul.

mizeriei, talentu'
zbatea crunt în dilemă.

Eu
Ca
Viața nouă colectivă 
Cu-a ei latură activă 
Azi a pus tristeții scut.

nu cad în recidivă 
poeții în trecut

Norii negri peste creste 
Fug spre marginile zării... 
Vîntvl duce-n sbor o veste :

Cum să iei tristețea-n seamă ? 
Griji să n-ai de-acum poete 
Vinul gîlgîie la cramă 
Muzele în preajmă-ți cheamă, 
Din belșug, să se desfete.

Roiul harnic de albine
Nici la iarnă n-o sa-nghețe 
Tu, acordă-ți lira bine
Și așteaptă-n prag cînd vine 
Toamna ca să-i dai binețe !

ION SA^^EANU

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

O lampă electrică de 100 de 
wați răspîndește șase miliarde 
de miliarde de electroni pe se
cundă. Pentru a ne pu
tea imagina ce Înseamnă 
un asemenea număr, să ne în
chipuim că întreaga populație 
a globului pămîntesc ar înre
gistra acești electroni trăgînd 
o linioară pentru fiecare, cîte 
opt ore pe zi, timp de patru
zeci de ani. Aceasta n-ar face 
decît 80 de milioane de mili
arde. Ar trebui ca Pămîntul 
să fie de 75 de ori mai popu
lat, pentru ca o generație în
treagă care n-ar face altceva 
decît să tragă linii toată viața 
să reușească să atingă numă
rul electronilor ce se scurg ln- 
tr-o singură secundă dintr-o 
singură lampă electrică.

Nu știu ce gînd poznaș ne-a 
pus condeiul în mînă și cum 
de ne-am gîndit (din cîți oa
meni de treabă sînt) tocmai la 
tine. Dar lasă să ie cunoască 
lumea și pe tine că ești un spe
cimen rar. Cînd îți vedeam pe 
stradă bogăția de păr tuns 
după moda lui Cezar, parcă nu 
ne răbda inima să nu te în
trebăm : mai ai și altceva 
sub el ?

Cînd ți-am văzut aerul a- 
cela pe care-1 afișezi pe stra
dă ne-am zis că vel fi un om 
cu preocupări majore. Curînd 
ne-am dat seama că nu erau 
decît fumuri, fumuri Tony. O- 
menirea a făcut progrese mari 
de la primele ei începuturi. E 
adevărat omul nu a fost om 
de la început. Dar de atunci 
au trecut mii și mii de ani. 
Omul a evoluat mult. Acum 
oricine se mîndrește cu nu
mele de om. Numai tu Tony, 
deși din punct de vedere fi
ziologic ai evoluat, din punct 
de vedere moral n-ai evoluat 
de loc. Ai rămas cu apucătu
rile primilor noștri strămoși, 
imiți pe alții. Și măcar de-ai

imita ceva bun. Ai văzut că 
femeile își fac manichiură ai 
=îs să ți-o faci și tu că pari 
mai interesant. Și așa am avui 
parte să te vedem și cu un
ghiile date cu ojă că nu știam 
de ești bărbat sau femeie. Pe 
cînd și rujul de buze Tony ? 
Cine te-o fi crescut așa, cine 
te-o fi educat așa, că statul a 
pus la dispoziția noastră des
tule mijloace de culturalizare, 
numai tu nu le folosești. Ae
rul de „Om blazat" nu te prin
de Tony că te ghicește oricine 
de Ia o poștă ce fel de om ești. 
Căci tu cum deschizi gura, a 
doua vorbă trebuie să marche
ze începutul unei expresii tri
viale. Și mai al tu prieteni ca
re se vor recunoaște în persoa
na ta.

Schimbă-te, schfmbă-te ca 
să fii și tu in pas cu noi. Că 
trăim cu toții o vreme minu
nată și putem deveni intere 
sanți, prin ceea ce facem spre 
binele oamenilor și nu prin 
schimonoseli.

Ce zici Tony ?

UN GRUP DE TINERI

DIN LUMEA LARGĂ
Ceas

cu semiconductors
La Institutul de radio- 

tehnică și electronică al 
Academiei de Științe a 
R. S. Cehoslovace a fost 
construit un ceas cu se
miconductor!. In 24 de 
ore ceasul are o preci
zie de a 200.000 parte 
dintr-c secundă. El este 
mult mai precis decît ce
le mai exacte cronometre 
maritime. Noile ceasuri 
vor fi folosite pe scară 
largă pentru cercetări 
geofizice.

turi fierbinți si tablete 
de glucoză. Baltazar este 
in vîrstă de 38 de ani și 
este originar din Florida

Moldova cu pădurile-i seculare de brad oferă 
vizitatorului multe priveliști de neuitat. Prin
tre perlele ei se numără și stațiunea balneo
climaterică Slănicul Moldovei. Deși înalte de 
cîteva etaje, vilele stau pitite cuminți sub ce
tinile brazilor uriași. Băile termale, apele mi
nerale și ozonul brazilor sînt tot atîtea izvoare 
de sănătate pentru cei ce vin aici la tratament.

19 ore de înot
înotătorul Fred Balta

zar a traversat canalul 
Mînecii, parcurgînd dis
tanță de 58 km. în 18 ore 
și 59 minute. Noaptea el 
sc orienta după semnalul 
luminos al unui dispozi
tiv lansat sub apă de pe 
bordul navei Benson care 
îl însoțea. De pe bordul 
navei el era urmărit cu 
ajutorul a trei videocine- 
scopuri. La fiecare 40 
de minute scafandrii îl 
aprovizionau cu 
butelii de aer 
comprimat, bău-

Curse sui generis
Recent, la Paris s-au 

desfășurat o serie 
curse neobișnuite, 
broaște țestoase 
nare" 
trecut pe 
lergări" 
metru și 
gătoarea 
tanța" 
cm. pe secundă. „Sporti
vele" nu au participat cu 
prea multă tragere de 
inimă la această cursă. 
Pentru a le stimula" în 
vederea realizării unui 
timp „record" broaștele 
țestoase au fost îmbiate 
pe traseu cu frunze 
salată verde 1

de
Zece 

„origî- 
din Mexic s-au în- 

o „pistă de a- 
lungă de un 

jumătate. Invin- 
a parcurs „dis- 

cu o viteză de 15

de

„Record"
țărmul și ostroavele 
Kwango din An- 
vînătorul
a vînat 
lună 471

Numai 
el a împușcat 60

Pe 
rîului 
gola, 
Lukao
singură 
codili. 
noapte 
de aligatori.

Antonio 
într-a 

de cro- 
într-o

Mai bine fără asemenea antrenamente
Deși era cu intrare, totuși 

organizatorii, parcă în adins 
au vrut să țină în secret în- 
tîlnirea de fotbal amicală sau 
de antrenament, cum vreți 
să-i spuneți, dintre Jiul Pe- 
trila și Minerul Aninoasa. Nici 
un afiș măcar nu anunța me
ciul. Dar te prinzi cu iubito
rii fotbalului? Să se fi orga
nizat întîlnirea în cel mai ma
re secret și ei tot ar fi aflat. 
Și să-i fi văzut în jurul drei 
16 cum iuțeau pașii spre sta
dion. Echipa Jiul a apărut pe 
teren cu formația care a în
vins la scor pe A. S. Cugir, 
minus Farkaș. Cea din Ani
noasa, cu multi tineri local
nici, promovați cu curaj de 
antrenorul Lazăr Vasile. Me
ciul a început. Ambele echipe 
au jucat frumos, cu pase mul
te și precise, Incit balonul a 
obosit sărmanul de atîta aler
gătură. Cîteodată se mai odih

nea cînd Intr-o plasă cînd în 
alta. Portarii însă îl prindeau 
furioși și îi trăgeau cîte un 
picior de ajungea tocmai la 
centru. Spectatorii aplaudau. 
Ca la orice meci s-au mai in- 
timplat și unele mici greșeli 
de arbitraj. Cîțiva „suporteri", 
se știu ei dece-s in ghilimele, 
începeau cu huiduielile.

— Bă arbitrule bă! Lasă 
fluierul jos, sau... Mai bine 
fă-te cioban.

Arbitrul, un om măi în vîrs
tă, care și-a asumat această 
sarcină în mod cu totul vo
luntar, continua însă să ar
bitreze. Așa zișii suporteri, zgîr- 
ciți în aplauze la fazele fru
moase și darnici in huiduieli, 
se considerau eroii zilei. Pro
babil se antrenau și el pentru 
meciul de duminică. Ar fi ca
zul să' se lase de asemenea 
antrenamente.

O. C.

„Profesorul" 
cum se vede din 
numai trepiedul

în ale fotografiei și-a inceput lecția. După 
clișeu, deși deocamdată are la indemînă 
sînt multi amatori să învețe meseria.

AST
— Bună dimi

neața vecină 1 Dar 
ce faci aici în fața 
magazinului ? Aș
tepți pe cineva 
ori te-ai răzgîndit 
șl nu mai vrei să 
intri î

— Și una șl alta. 
Am venit să văd 
dacă nu s-au în
durat cumva cel 
care se ocupă cu 
ridicarea ambala
jului să ia butoa 
iele acestea, care 
străjuiesc parcă 
ușa alimentarei 
noastre Ingreunînd 
intrarea în maga
zin. Dar văd că 
așteptarea mi-6 
zadarnică. Și cum 
nu slnt îmbrăcată
.... ..........

deocamdată, 
cumpărăturile 

vroiam să 
Poate s-o 

tovarășul 
de la 
să i-a

bine că 
vezi că 
de V 
Lupen/ 
seama

E P T Â P E
de „șut“ n-am nici 
o poftă să-mi pă
tez hainele de la 
butoaiele de lîngă 
ușă, mai bine re
nunț, 
ia
pe care 
le fac. 
indura 
Bondoc, 
I.R.V.A.,
măsuri de ridicare 
a ambalajului de 
la acest magazin, 
căci gestionarul 
Berna Ioan, de mai 
bine de o săptă- 
mînă, nu mai are. 
pic de loc în ma
gazia de ambalaje 
șl este nevoit să 
țină butoaiele go
lite de ulei și alte

ambalaje de măr
furi pe unde poate.

— Asta nu-i 
treabă bună. Dar 
oare cei în cauză 
au aflat că sînt 
așteptati ?

— Ba
nu. Numai 
tovarășii 
I.B.V.A. 
nu-și dau
ce de greutăți cau
zează magazinelor 
din Lupeni șl chiar 
și nouă cumpără
torilor cu negli
jența lor în ridi
carea la timp a 
ambalajelor și de 
aceea se lasă aș
teptați.

M. EUPENEANU

GRĂDIȘTEA MUNCELULU1
Ajuns cu vreun interes la Orăș- 

tie ți a nu face o vizită la cetă
țile dacice de la Grădiștea Mun- 
celului înseamnă a pierde un bun 
prilej de completare a cunoștin
țelor istorice asupra dezvoltării 
societății omenești pe teritoriul 
regiunii noastre. Spre vestitele ce
tăți dace drumul cu trenul fores
tier de la Orăștie spre Muncel 
este cel mai recomandat. Aspec
tul pitoresc al localităților Căs- 
tău, Beriu, Orăștioara de jos, 
Bucium, Orăștioara de sus, Lu- 
dești și Costești este deosebit de 
interesant. In perimetrul Orăști- 
oarei de sus la locul numit Lun
ca Mare“ au fost descoperite ur
mele unor fortificații dace și ro
mane. Localnicii și mai tîrziu ar
heologii au scos la suprafață nu
meroase obiecte și monumente lu
crate cu artă. Pe malul drept al 
Beriului, la est de satul Ludești, 
se află urmele unei vechi așezări 
atribuită epocii bronzului. Aici, 
printre ruine, s-a descoperit un 
tipar monetar.

Munții Orăștiei cuprind un spa
țiu larg asemănai or unui imens 
amfiteatru. Pe terasele naturale și 
pe dealuri, acum două mii de ani, 
se ridicau așezări și cetăți dace 
cu o viafă înfloritoare. Punctele 
cele mai importante asupra cărora 
s-au făcut cercetări și care sînt 
recomandate și turiștilor sînt ce
tatea Bildaru, așezarea de pe înăl
țimea Costeștilor, cetățuia de la 
Piatra Roșie și. în sfîrșit, în cre
ierul munfilor. Grădiștea Munc.e- 
lului. Pe lîngă alte curiozități pe 
care aceste locuri le prezintă vi' 
zitatorilor un interes deosebit 
stîrnește felul construcțiilor și ma
terialele folosite. Ziduri mari șt 
groase de trei metri avînd partea 
de jos zidită din blocuri de calea’ 
cioplite sînt ridicate fără liant. 
De asemenea, inpun turnurile lo
cuință, făcute din cărămidă arsă, 
platourile artificiale și sistemul 
de canalizare. Acestea cit și ar
hitectura originală și trainică a 
celorlaltor construcții îi arată pe 
daci buni constructori.

Grădiștea Muncelului ocupă 
punctul cel mai înalt de pe dea
lul cu același nume fiind situată 
la 1.200 metri deasupra nivelidui 
mării. Această cetate cu depen
dințe împrăștiate pe un uriaș po
ligon este greu de descris. Pe te
rasa cea mai de jos se află sanc
tuarul rotund, cel mai important 
monument religios dac de la Gră
diște. El are forma unui cerc cu 
o circonferință de 30 metri și este 
format din blocuri de piatră suri 
de andezit, dublate în interior cu 
stîlpi. Alături se mai găsesc încă 
trei sanctuare mici. Urcîrui terasa 
superioară găsim numeroase co
loane de 2,25 metri. Lucrările 
efectuate de cercetătorii științifici 
pe acest loc au dat la iveală ce
ramică pictată, fragmente de piane 
de uz casnic, militar și relt^.s^ 
și obiecte de podoabă. Excursio
niștii care vor vizita aceste locurt 
istorice nu vor regreta niciodată 
drumul făcut.



'TEAGOTJ roșu

PE ȘANTIERELE i. C. M. M.

Lucrările de la puțul
Vili Vulcan 

trebuie urgentate
Dezvoltarea minei Vulcan a 

impus începerea aici a unor 
lucrări de construcții indus
triale. Acestea sînt executate 
de un colectiv al șantierului 
LC.M.M. Printre lucrări se nu
mără și cele de la puțul vni; 
drum de acces, depozit de ma
teriale, magazie de ciment și 
depozit de lubrifianți, ca și 
canalizarea pîriului Crividia 
pentru a se putea amenaja 
un depozit de lemn pentru 
mină.

Unele din aceste lucrări — 
Canalizarea pîriului Crividia — 
au fost începute încă anul tre
cut, altele în primăvara aces
tui an. Toate însă au termenul 
de a fi date în folosință a- 

■ nul acesta. Din păcate însă, 
conducerea I.C.M.M.-ului nu a 
privit cu destulă seriozitate 
problema urgentării acestor 
lucrări, neasigurlnd utilajele 
și efectivele necesare.

Canalizarea pîriului Crivî- 
dia, pînă la legătura cu albia 
betonată, se desfășoară încet. 
Jta săparea canalului lucrează 
\rumai două echipe mici de 
muncitori: cele conduse de 
Niță Victor și Tomșa Iosîf, 
iar la betonare echipele lui 
Radu ion și Drobotă Petru.

Puțini oameni lucrează și la 
celelalte obiective. La zidărie 
există numai echipa lui Și 
prodi loan, la betonare echi
pa lui Iacob Didina. la mon
taje echipele conduse de Hog 
man Anghel și Wiezermaier 
Ervin, iar ia magazie șf la de
pozit echipa Iui Haivaș Mihai. 
Și, lucrul merge... in ritm de 
melc. Astfel, cu drumul de 
acces nu se înaintează pentru 
că sînt citeva utilaje în cale... 
Cu alte lucrări se bate pasul 
pe loc pentru că nu sînt mun
citori suficiență..., nu este ci
ment... Din cauza acestei de
lăsări generale, tot complexul 
de lucrări de la puțul VIII 
Vulcan este întîrziat si in pe
ricol de a nu fi predat în ter
men.

Este necesar ca acestui șan
tier conducerea I.C.M.M.-ului 
să-i acorde mai multă aten
ție. Ea trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru urgentarea 
lucrărilor și predarea lor în 
folosință la termenele stabili
te. Mina Vulcan fire nevoie de 
aceste depozite, drumuri, si
lozuri etc., pentru dezvoltarea 
continuă a capacității ei de 
producție !

MIHAI ȘT.

Realizări de seamă la toți indicii producției 
de energie electrică

Termocentrala Păroșeni. La 
această mare centrală electri
că a țării, muncitorii, tehni
cienii și inginerii desfășoară 
o activitate rodnică. întregul 
colectiv se străduiește să-șl 
îndeplinească cu cinste sarci
nile ce-i revin. Lună de lună 
toate eforturile au fost în
dreptate spre îndeplinirea și 
depășirea planului de energie 
livrată în sistem, spre redu
cerea prețului de cost.

Planul la energia electrică 
livrată in sistem, în 8 luni 
trecute din acest an. a fost 
depășit cu peste 27.300.000 
kWh. Această depășire însem
nată se datorește în primul 
rînd faptului că agregatele au 
funcționat aproape tot timpul 
în plină sarcină și cu un coe
ficient de utilizare mărit. In 
afară de aceasta, datorită ce
rințelor de energie, au fost a- 
minate termenele de intrare 
In reparație a grupurilor. Cu 
o bună îngrijire agregatele 
au funcționat totuși normal, 
fă-5 avarii. Unele reparații, 

nu mai puteau fi amina- 
> s-au executat în goluri de 
vi-r.rl. in zilele de duminică. 
La veeste lucrări s-au eviden- 
• -i —ur: torit din secțiile de 
•wțsinț-L cazane și turbine. Ei

Organizația de bază din sectorul III Pelrlla 
se pregătește de alegeri

La 21 septembrie în viața co
muniștilor din sectorul HI al mi
nei Petrila va avea loc un eve
niment deosebit de important — 
adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri. Adunarea generală 
de alegeri constituie un bun pri
lej de trecere in revistă a succe
selor dobîndite, de dezvăluire a 
lipsurilor și de stabilire a măsuri
lor necesare pentru înlăturarea lor.

Pentru ca adunarea generala să 
se desfășoare la un înalt nivel, 
ea trebuie pregătită din timp. A- 
cest lucru îl știu și tovarășii din 
biroul organizației de bază, care du
pă ședința de instructaj de la Petro
șani cu această temă, au și pornit 
la muncă. Biroul organizației de 
bază a convocat o adunare ge- 

i nerală extraordinară unde toți 
I membru și candidații de partid 

au luat cunoștință de locul, ziua 
! și ora tind se va ține adunarea 

generală de alegeri. Tot cu acest 
prilej s-a întocmit un plan de 
muncă special cu pregătirea și des
fășurarea alegerilor. El cuprinde 
concret data când colectivul for
mat din Ghenik Rudolf, secreta
rul organizației de bază. Ten- 
czler Ștefan, șeful sectorului, Mă- 
lăescu loan, Cătană Vasile și Băn- 
cilă Aurel vor trebui să termine 
stringerea materialului documen
tar. tind va prezenta darea de 
seamă și proiectul de hotărîre în 
formă definitivă. Fiecare dintr* 
tovarășii din colectivul de strîn- 
gere a materialului documentar și 
redactare a dării de seamă și pro
iectului de hotărîre are sarcini 
bine stabilite. Tovarășul Tenczler 
Ștefan, «pre -xempiu, are sarcina

au înțeles faptul că termocen
trala Păroșeni a fost solicita
tă la sarcini sporite și au de
pus eforturi susținute pentru 
a executa reparațiile de bu
nă calitate și in timp cit mai 
scurt Au pregătit din timp și 
in mod judicios fiecare lucra
re. Dintre muncitorii secției 
s-au evidențiat in mod deose
bit tovarășii Vereș Arpad, Ve- 
ser Gheorghe, Mitrică Sabin. 
Vulpe Victor, Popescu loan. 
Bogaru Andron, Mutoi Ilie 
Nagy Alexandru, Bușu Ioana, 
maistrul Diacomu Ilie și alții.

Un mare accent s-a pus și 
pe reducerea consumurilor 
specifice, sursă principală pen
tru obținerea de economii la 
cheltuielile de producție. In 
acest scop s-a urmărit îndea
proape realizarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
prevăzute pe acest an. Aceste 
măsuri au fost realizate a- 
proape în întregime. Dintre 
ele amintim: curățirea perio
dică a jgheaburilor de la tur
nurile de răcire: etanșarea 
stavilelor de la baraj și de Ia 
spălarea decantorului: monta
rea unei pompe de termofi- 
care la instalația veche în pe
rioada de vară: izolarea ter
mică a colectorului de aeri

să culeagă date cu privire la rea
lizările economice dobîndite in a* 
cest an de colectivul sectorului. Ia
tă doar citeva din aceste date. In 
perioada 1 ianuarie — 31 august, 
din abatajele sectorului IU au fost 
extrase, in afara sarcinilor de 
plan, 8.536 tone de cărbune de 
bună calitate. Intensificând între
cerea socialistă în cinstea alegeri
lor de partid, harnicii mineri de 
aid, în frunte cu comuniștii, au 
extras in perioada de la 1 la 11 
septembrie 948 tone de cărbune 
in afara sarcinilor de plan De
pășirea cantitativă a sarcinilor de 
pian se datorește in cea mai mare 
măsură sporirii productivității 
muncii. Randamentul planificat de 
3,111 tone/post pe sector a fost 
depășit cu 121 kg.

Tovarășul Mălăescu Ioan a fost 
însărcinat să stringă material des
pre activitatea organizației U.T.M. 
din sector, cum este ea îndrumată 
de către organizația de bază. La 
rîndul său tovarășul Băncilă Au
rel a adunat material documentar 
despre felul în care comitetul de 
secție sindicală s-a ocupat de or
ganizarea și desfășurarea întreceri’ 
socialiste, popularizarea succese
lor, despre odihna oamenilor mun
cii și alte probleme sindicale. Ia 
ziua de 12 septembrie au fost a- 
nalizate toate datele urmînd ca 
din ziua următoare, colectivul în
sărcinat cu întocmirea dării de 
scamă să se întrunească cu regu
laritate după șut în vederea redac
tării dării de seamă.

Pe lîngă faptul că membrii și 
candidații de partid au fost anun
țați ia adunarea generală extraor

sire de la degajări și reduce
rea procentajului de apă cu 
adaus, prin îmbunătățirea e- 
fanșeitățil la armături și îm
binări. Astfel s-a reușit ca 
consumul specific de combus
tibil convențional să fie redus 
cu 0,33 la sută, iar consumul 
propriu tehnologic să scadă 
la 7,17 la sută. In același timp 
au scăzut și pierderile în 
transformatori cu aproape 1 
la sută. Toate acestea au adus 
termocentralei, in primele 7 
•uni ale anului, economii la 
prețul de cost în valoare de 
2.366.000 lei.

In lunile ce urmează vor 
intra pe rînd in reparații gru
purile I. n și III. Prin pregă
tirea minuțioasă a fiecărei 
lucrări se va asigura termina
rea reparațiilor într-un timp 
mai scurt de cît cel prevăzut. 
Muncitorii de aici au cîștigat 
o bună experiență în lucrările 
de reparații. Ei au redus de 
fiecare dată timpul de execu
ție a acestora. Continuîndu-și 
și pe mai departe activitatea 
rodnică, colectivul de aici vă 
înregistra noi și însemnate 
succese în muncă, va livra e- 
conomiei naționale tot mai 
multă energie electrică.

ȘT. EKART

Blocurile con
struite la Vis- 
coza-Lupeni și 
rămase neten- 
cuite au îm
brăcat anul ă- 
cesta haina 
nouă a tencu
ielii. Un aport 
însemnat la a- 
ceasta au adus 
brigăzile de 
teneuitori ale 
lui Vischi Iosif, 
Ghebedi Iosif, 
Căpitanu Ghe- 
orghe, Arpad 
Adalbert și al
tele.

IN CLIȘEU : 
Cu haina nouă 
a tencuielii, 
blocurile de la 
Viscoza arată 
mai frumos.

dinară convocată în mod special 
pentru pregătirea alegerilor, acest 
lucru se va face și prin convo
cator ; de mobilizare se ocupă 
Enache Chiriță, Cișlaru loan, 
Buia Gheorghe și ceilalți membri 
ai biroului organizației de bază 
precum și tehnicieni comuniști ca
re cutreeră zilnic aproape toate 
locurile de muncă din sector.

Un sprijin prețios în pregătirea 
alegerilor îl primește organizația 
de bază din partea comitetului de 
partid al minei. După formarea 
colectivelor pentru întocmirea dă
rilor de seamă și a proiectelor de 
hotărîre la toate organizațiile de 
bază, comitetul le-a instruit te
meinic, iar membrii comitetului au 
fost repartizați să ajute organi
zațiile. Pe lingă organizația de 
bază din 'sectorul III a fost re
partizat tovarășul Șomogy Iuliu.

Paralel cu munca politică de 
pregătire a alegerilor se duce o 
intensă muncă de mobilizare a 
întregului colectiv la întrecerea 
pentru obținerea de noi succese 
în cinstea acestui eveniment. In 
ziua de 7 septembrie organizația 
de bază a luat inițiativa să se or
ganizeze o zi de producție mărită 
in cinstea alegerilor.

Pregătită temeinic și din timp, 
nu încape îndoială că adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază va 
contribui la îmbunătățirea muncii 
politice, la mobilizarea întregului 
colectiv în întrecere pentru dobîn- 
direa de noi succese în bătălia 
cărbunelui.

D. CRIȘAN

CIRCULAȚI NUMAI £U CARUCIORUCOE SERYIEUI

flsigiifaiBă bazei iorama - 
sartinâ ie mare 

lăspiiiito
(Urinare din pag. l-a)

fost scăzută. Ge trebuie să facă, 
în această situație întovărășirile ■ 
zootehnice (mai ales cele amintite, 
ca dificitare cu fînul), țăranii cu 
gospodarii individuale pentru a-și 
completa necesarul de nutreț și sâ 
asigure animalelor baza furajeră 
pentru iernat ? Rezerve sînt des-^ 
tule în acest scop în munții din 
împrejurimile Văii Jiului. Pădu
rile oferă frunza copacilor, iar 
muntele, în numeroase goluri, în
tinse terenuri cu iarbă. întovără
șirile mai au posibilitatea ca în 
această perioadă să facă frunzare 
folosind frunza de mesteacăn, sal- 
cîm și salcie. Trebuie acționat ra
pid, deoarece căderea brumei duce 

I la pierderea valorii nutritive a 
frunzei.

O rezervă importantă pentru 
completarea necesarului de furaje 
este recoltarea fînețelor de pe o 
serie de terenuri nelucrate din 
munte și mai cu seamă de pe 
plantațiile silvice. în cadrul o- 
coaielor silvice Petroșani și Lu- 

: peni există o suprafață de 1.500
ha. cu iarbă nerecoltată. Numai: 
de pe această suprafață s-ar pu
tea cîștiga circa 60 tone de fîn. 
Deși recoltatul în aceste locuri 
este greu de realizat cetind mul
te brațe de muncă, deoarece tăie
rea ierbii se poate executa numai; 
cu secera, totuși se cere făcut. Și 
aceasta cît mai grabnic, pînă se 
menține timpul frumos și bruma 
căzută noaptea nu reduce prea 
mult valoarea acestui furaj.

Problema asigurării cu furaje în 
unitățile socialiste cît și în sec
torul individual este deosebit de 
importantă și ea trebuie să stea în 
atenția și preocupările tuturor or
ganelor de conducere a întovără
șirilor și ale sfaturilor populare. 
Se cer luate toate măsurile pen
tru stringerea tuturor resurselor, 
posibile de furaje, depozitarea lor 
în bune condițiuni căci numai așa 
va fi asigurată hrana animalelor 

I în perioada iernii și se va putea 
; obține de la ele producții sporite 

de carne, lapte, lină și alte pro
duse necesare aprovizionării popu-

1 lațieî. j
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Largul ecou al declarației 
agenției TASS

INDONEZIA

într-un 
ziarul 

comen- 
In con-

Unite va face totul pentru a 
preîntîmpina această nebuniei 
și își va da seama că gene
rațiile viitoare nu vor iertă 
Statelor Unite atragerea ome
nirii într-un război pustiitor".

FINLANDA

___

încheierea lucrărilor congresului al Vl-lea 
al partidului Uniunea Sudaneză

DJAKARTA 14 (Agerpres).
Uniunea Sovietică nu va 

permite nimănui să atace ne
pedepsit Cuba, scrie 
articol redactional 
„WARTA BHAKTI", 
tind declarația TASS.
tinuare ziarul ridiculizează a- 
firmația americanilor că po
porul Cubei ar amenința Sta
tele Unite și își exprimă in
dignarea față de încercările 
de a împiedica poporul cuban 
să trăiască așa cum dorește.

ECUADOR
GUAYAQUIL 14 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, Gorki Elizalde, 
secretar general al conduce
rii Federației studenților din 
Ecuador, a anunțat formarea 
în Ecuador a unui front unit 
al studenților fără deosebire 
de concepții politice in apă
rarea Cubei revoluționare.

In același timp, în întrea
ga țară opinia publică ecua- 
doriană continuă să condam
ne planurile agresive ale S.U.A. 
împotriva Cubei. Intr-o decla
rație dată publicității la Gua
yaquil, Carlos Cobos, preșe
dintele Asociației ziariștilor 
democrați din provincia Gua- 
yas arată că orice agresiune 
militară împotriva Cubei con
stituie un atac direct împo
triva popoarelor latino-ame
ricane și, implicit, împotriva 
poporului ecuadorian.

INDIA

HELSINKI 14 (Agerpres).
Comentind Declarația TA£S 

cu privire la stiuațîa din re
giunea Cubei, ziarul „KANSAN 
UUTISET" condamnă amenin
țările cercurilor conducătoare 
ale S.U.A., precum și acțiunile 
lor lipsite de răspundere în 
Berlinul occidental. Ziarul 
subliniază că față de această 
situație declarația TASS a 
fost Intr-adevăr necesară.

„Nu este de mirare, scrie 
„Kansan Uutiset", că tonul a- 
vertismentului dat de 
nea Sovietică statelor 
este mai serios de data 
ta ca de obicei".

IRAN

Keita. Delegații la congres au 
ales, de asemenea, în unani
mitate Biroul Politic național 
în care au intrat Idrissa Di
arra, Iakuba Maiga, Madeira 
Keita, Usman Ba și alți frun
tași de seamă ai partidului.

Congresul a aprobat noul 
statut al partidului în pream
bulul căruia se consemnează 
printre altele: „Fiind condu
cătorul și organizatorul po
porului mali, Uniunea Suda- 
neză își propune ca sarcină 
să-l conducă cit se poate de 
repede pe calea socialismului 
in condițiile păcii, unității și 
frăției, spre bunăstare și pros
peritate".

Uniu- 
Unite, 
aceas-

al 
prietenia 
declarat: 
face o a- 

actualei 
Dacă

DELHI 14 (Agerpres). TASS 
transmite:

Comentind Declarația TASS 
în legătură cu provocările a- 
mericane față de Cuba, B. P. 
MAHESHWARI, secretar 
Asociației pentru 
indiano-cubană, a

„Guvernul sovietic 
preciere realistă a
situații internaționale, 
va avea loc un atac împotri
va Cubei, el va fi o scînteie 
care poate aprinde incendiul 
războiului mondial. Trebuie să 
sperăm că Statele Unite vor 
aprecia lucid situația și vor 
da ascultare chemării rezona
bile a Uniunii sovietice care 
sprijină popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume. Sper 
că opinia publică1 din Statele

TEHERAN 14 (Agerpres).
Declarația TASS în care 

Uniunea Sovietică face apel 
la toate popoarele 
condamne intențiile 
ale imperialismului 
și să nu permită ca 
să fie dezlănțuit de 
litaristă americană a găsit un 
puternic ecou în rîndurile o- 
piniei publice din Iran. Chiar, 
și ziarele care în mod obișnuit 
susțin propaganda occidentală, 
au condamnat de data aceas
ta intențiile agresive- ale S.U.A. 
împotriva Republicii Cuba. 
Astfel ziarul „ETTELAAT" 
constată cu părere de rău că 
„presa americană" și membrii 
congresului nu doresc 
revizuiască poziția în ceea 
privește atitudinea față 
Cuba" și că „peste tot 
S.U.A. se aud chemări la 
invazie în Cuba...", 
subliniază că dorința lui Fi
del Castro de a asigura ca
pacitatea de apărare ă Cubei 
cu ajutorul armamentului și 
specialiștilor sovietici este în
tru totul îndreptățită în urma 
tentativei S.U.A. de a debar
ca trupe în Cuba. Ziarul cere 
S.U.A. să-și revizuiască’ ati
tudinea față de actualul re
gim din Cuba dacă nu vrea 
să-si piardă definitiv presti
giul în țările Americii Latine.

lumii să 
agresive 

american 
un război 
clica mi-

să-și 
ce 
de 
în 
o 

Ziarul

BRUXELLES. Minerii din 6- 
rașul Battice au declarat o 
grevă, cerînd mărirea salarii
lor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Ei au hotărît 
să nu iasă din mine pînă cînd 
administrația le vă satisface 
revendicările.

ALGER. France Presse anun
ță că într-o localitate din re
giunea Boghari din Algeria au 
fost descoperite în două gropi 
comune 100 de cadavre de al
gerieni în majoritate femei — 
victime ale colonialiștilor fran
cezi din timpul războiului dus 
împotriva Algeriei.

Cea mai mare parte a vic
timelor au fost ucise cu lovi
turi de cuțit sau gîtuite. Mul
te dintre victime au fost mu
tilate.

MOSCOVA. Andrei Gromîko. 
ministrul afacerilor externe ai 
U.R.S.S., a fost confirmat 
conducător al delegației so
vietice la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., care își va începe lu
crările în ziua de 18 septem
brie la New York.

Luka Palamarciuk, minis
trul afacerilor externe al 
R.S.S. Ucrainene, a fost numit 
conducător al delegației u-

crainene, iar Kuzma Kiseliov 
ministrul 
al R.S.S.
tor al delegației bieloruse la 
apropiata sesiune a 'Adunării 
Generale. I

9 

afacerilor externe 
Bieloruse, conducă'-:

BAMAKO 14 (Agerpres).
La 12 septembrie, în ffipi- 

tala Republicii Mali — Ba
mako, și-a încheiat lussrJJrile 
congresul al Vl-lea al parti
dului Uniunea Sudaneză. Trei 
zile delegații la congres au 
discutat problemele impor
tante legate de continua dez
voltare economică și politică 
a republicii și de întărirea 
structurii și organizării parti
dului.

Congresul a ales organele de 
conducere ale partidului. Ca 
secretar general al partidului 
Uniunea Sudaneză a fost rea
les în unanimitate președin
tele Republicii Mali, Modibo

---------------- ©

Declarațiile președintelui Kennedy 
cu privire la politica S.U.A. 

față de
WASHINGTON 14 (Agerpres).

TASS transmite :
La conferința de presă din 

13 septembrie președintele 
S.U.A., Kennedy, a dat citire 
unei declarații pregătită dina
inte cu privire la politica 
S.U.A. față de Cuba. Referin- 
du-se la livrările sovietice că- 
trte Cuba, Kennedy a repetat 
declarația sa anterioară că 
„aceste noi livrări nu repre
zintă o primejdie serioasă 
pentru vreo altă parte a a- 
cestei emisfere".

„O intervenție militară uni
laterală din partea Statelor 
Unite, a declarat în continua
re Kennedy, nu poate fi în 
momentul de față nici nece
sară, nici justificată".

El și-a exprimat regretul că 
„discuțiile lipsite de răspun
dere cu privire la asemenea 
acțiuni ale S.U.A." pot da o 
nuanță de autenticitate 
mațiilor că o asemenea 
mejdie există.

Imediat după aceasta, 
ședințele S.U.A. a făcut 
o declarație, care se 
bește prea puțin de 
țiile lipsite de răspundere", 
pe care tocmai le condamna
se. „Dacă în vreun moment 
sporirea forțelor comuniste din 
Cuba va pune în primejdie sau 
va tulbura în vreun fel secu
ritatea noastră, inclusiv a ba
zei noastre de la Guantana- 
mo... sau dacă Cuba va de
veni o puternică bază milita
ră ofensivă pentru Uniunea 
Sovietică, atunci această ța-: 
ră (adică S.U.A. — N. 3EC.> vă1 
face tot posibilul pentru ia a- 
păra’ securitatea sa Și Securi
tatea aliaților eî“.

Kennedy a recunoscut

Cuba
„Vom lucra ca și pînă acum 

cu liderii refugiaților cubani 
care, ca și noi, sînt devotați 
cauzei revenirii 
cestei țări la 
spus el.

Kennedy a 
nințări abia 
la adresa „] 
N.A.T.O.", pe care i-a îndem
nat „să țină seama de conse
cințele folosirii navelor lor în 
comerțul cu Cuba".

în viitor a a- 
libertăte", a

proferat ame- 
disimulate și 

prietenilor din

Ședința
Consiliului de Stat 
al R.D. Germane
BERLIN 14 (Agerpres).
La 13 septembrie a avut loc 

la Berlin o ședință a Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane 
sub președinția lui W. Ul- 
bricht.

După cum se arată in comu
nicatul dat publicității după 
terminarea ședinței, a fost 
examinată problema dezvoltă
rii relațiilor contractuale in
ternaționale în special cu sta
tele din Asia de sud-est.

Consiliul de stat al R.D.G. 
a constatat că dezvoltarea lar
gă a relațiilor contractuale 
ale R. D. Germane în anii de 
după război cu numeroase 
țări din întreaga lume, feste 
expresia creșterii permanente 
a prestigiului internațional ăl 
R.D.G.

Identitatea dintre politica 
R.D.G. și a principalelor stive 
din Asia de sud-est cu probe 
mele fundamentale ale poli
ticii internaționale contempo 
rane, precum și simpatia și 
sprijinul pe care popoarele 
din Asia de sud-est le mani
festă față de R.D.G. în lupta 
pentru încheierea tratatului de 
pace și rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului occiden
tal, se spune în comunicat, 
constituie o bază bună și 
creează toate premisele pen
tru consolidarea continuă și 
dezvoltarea colaborării.

*

afir- 
pri-

pre- 
însă 

deose- 
„discu-

de 
fapt că în S.U.A. se fac pre-/ 
gătiri pentru răsturnarea gu
vernul Cubei.

IZGONIȚI DIN CASE
> NEW YORK 14 (Agerpres!). 
J Numeroși muncitori care au 
S cumpărat case mici spetind să 
? scape în felul acesta de chiriile
> exorbitantei sînt izgoniți din a- 
< ceste case.
( Lăsîndu-se atrași în cursă și 
1 dînd crezare basmelor despre o
> „achitare ușoară'1., ei au cum- 
( parat aceste case din banii ob~ 
- ținuți pe bază de ipotecă de

lungă durată de la bănci și de 
la alte instituții financiare. Con
dițiile împrumutului nu au fost 
de fapt nicidecum -„ușoare". In 
afară de restituirea împrumutu
lui, contractul de ipotecă pre
vede dobînzi mari, 7—8 la sută 
pe an. In zilele noastre, ănd în 
S.U.A. șomajul este în creștere, 
iar costul vieții se urcă mereu, 
zed de mii de muncitori nu sînt 
în stare să achite ratele de a-

!
5

l

J»

mortizare a împrumutului. Ei 
pierd ,,dreptul la achitarea 
ipotecii' și sînt dați afară din 
casele lor de către bancheri.

Potrivit unor date statistice 
ofidale, speranțele acestor vic
time ale propagandei „modului 
de viață american" s-au prăbu
șit. Banca federală de împrumut 
face cunoscut că în al doilea 
trimestru al anului curent, 21.665 
persoane au rămas fără case, 
pierzînd dreptul la amortizarea 

ipotecii", ceea ce reprezintă cu 
16 la sută mai mult în compa
rație cu cel de-al doilea trimes
tru al anului trecut. In cursul 
primului semestru al acestui an, 
numărul celor ce și-au pierdut 
dreptul la amortizarea ipotedi, 
a fost de 42.591 persoane față 
de 35.499 din aceeași perioadă 
a anului trecut.

5
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Scopul vizitei lui
BONN 14 (Agerpres).
La 13 septembrie a sosit la 

Bonn, R. Gilpatric, ministrul 
adjunct de război al S.U.A. 
El va duce tratative cu mi
nistrul de război al R.F.G., 
Strauss cu privire la viitoarea 
strategie a N.A.T.O. si politi
ca militară a S.U.A. și R.F.G.

Vizita lui Gilpatric este in
terpretată! la Bonn în lumina 
cererilor persistente emise în 
ultimul timp de cercurile mi
litare ale Germaniei 
tale cu privire la 
N.A.T.O.". îndărătul 
cereri se ascunde 
Bonnului de a obține pentru 
Bundeswehr arma de exter
minare în masă. Totodată 
Strauss și ădepții săi șanta
jează opinia publică cu ame
nințări de „destrămare a 
N.A.T.O.", dacă nu se va pune 
capăt monopolului american a- 
supra armei atomice în siste-

occiden- 
,.reforma 

acestor 
tendința

Gilpatric la Bonn 
mul blocului Atlanticului de 
Nord. Se presupune că în tim
pul tratativelor pe care le va 
avea cu Gilpatric. ministrul 
de război al R.F.G., Strauss 
va cere din nou ca strategia 
N.A.T.O. să fie revizuită în a- 
cest sens.

După cum anunță presa, un 
loc important la tratative va 
fi rezervat problemei livrări
lor americane pentru Bun
deswehr, care se ridică la u- 
riașa sumă de aproximativ 3 
miliarde mărci. Cercurile mi
litare vest-germane consideră 
că există o legătură directă 
între programul acestor livrări 
și recenta declarație făcută de 
Strauss la Academia superi
oară de război a Bundeswehru- 
lui de la Hamburg că „stra
tegia intimidării" trebuie pro
movată „cît se poate mai 
mult".

.0

Al tpeiiea eșec în iansanea 
rachetei balistice „Skybolt”

14 (A-CAPE CANAVERAL 
gerpres).

După cum anunță
France Presse, la 13 
brie Statele Unite au 
trat un nou eșec în
rea de a lansa o rachetă ba
listică de tip „Skybolt". Ra
cheta, după ce ă’ fost lansată

agenția 
septem- 
înregis- 

încerca-

de pe bordul unui bombardier1 
„B-59", a deviat de pe tra
iectorie, trebuind să fie dis
trusă prin telecomandă de la 
sol.

Potrivit agenției, acesta este 
cel de-al treilea eșec înregis
trat de S.U.A. cu rachetele ba
listice „Skybolt".

PROGRAM DE
16 septembrie

Lectură 
zică de

PROGRAMUL I. 8,10 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii, 11,30 Vor
bește Moscovă 1, 13,10 De toate 
pentru toți, 16,10 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară (re
luare), 20,00 Teatru la micro
fon. Premiera: „Sonda 212". 
Scenariu radiofonic de Cor- 
neliu Axente, 21,39 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară sovietică, 10,30 
Revista presei străine, 13,00 
Pentru fiecare cîte * melodie, 
14,30 La microfon: Satira și 
umorul, 17,25 Muzică distrac
tivă, 19,30 Muzică de dans, 21,45

RADIO

ghicitoare, 22,00 Mu- 
dans.
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CINEMATOGRAFE

16 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Plăcerile orașului: AL. 
SAHIA: Lăsarea nopții; IS- 
CRONI: Planeta furtunilor; 
ANINOASA : Batalionul Negru 
(completare) Televiziunea în 
culori; VULCAN: S-a întîm- 
plat în ziua solstițiului; LU- 
PENI: Mai tare ca uraganul; 
BARBATENI: Avionul pleacă 
la ora 9; PAROȘENl: După 
doi iepuri. j
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