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Un buchet de realizări

I»

Contractul colectiv constituie o 
importantă forță mobilizatoare a în
tregului colectiv la lupta pentru 
creșterea necontenită a producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui, pen
tru ridicarea bunăstării materiale 
și culturale a celor ce muncesc.

Cunoscînd acest rol al contractu
lui colectiv, în colectivul minei Ani- 
noasă s-a pus un accent susținut pe 
realizarea angajamentelor reciproce 
asumate prin contract. Și rezultatele 
nu au întîrziat să se arate. In cele 
8 luni ce au trecut din acest an co
lectivul minei Aninoasa a reușit să 
obțină un buchet de realizări im
portante la capitolele contractului 
colectiv.

Dacă analizăm capitolul contractu
lui colectiv care privește angajamen
tele colectivului de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari vom 
vedea că aceștia și-au respectat cu- 
vîntul. Față de angajamentul de a 
extrage peste sarcinile de plan 12 000
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• Manuale școlare în valoare de 800000 lei
• Există posibilități, trebuie însă preocupare
• Și pionierii așteaptă....
• Nu întoarceți privirea de la mărunțișuri! 

Sens interzis în incinta școlilor
fk Școala numai pentru școlari; nu și spa

țiu de locuit
Ca în Întreaga țară și școlile din 

Valea Jiului se pregătesc să pri
mească elevii. Ținind cont de eve
nimentul care se apropie, condu
cerile școlilor au luat ■ din timp 
măsuri de a pregăti localurile în 
așa iei incit procesul ! instructiv- 
educativ să se desfășoare în con
diții cit mai corespunzătoare. Ca 
urmare a condițiilor create de că
tre statul nostru democrat-popular, 
tinerei generații îi sint puse la dis
poziție săli de clasă spațioase, lu
minoase. j

In multe școli au Sfost renovate 
sălile de clasă, s-a instalat mobi
lier nou. Datorită grijii partidului 
și statului, marea majoritate a șco
lilor sint asigurate cu cadre didac

Proletari din foaie țările, uniți-oă f
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tone de cărbune pînă la sfîrșitul a- 
nului, colectivul minei Aninoasa a 
dat pînă la 26 august, peste plan, 
11 500 tone cărbune. In mod deosebit 
s-au remarcat colectivele sectoarelor 
I și II care au adus o. importantă

Contractul colectiv
în viață

contribuție la îndeplinirea angaja
mentului asumat la producție. Dato
rită activității rodnice a minerilor, 
s-a îmbunătățit și calitatea cărbune
lui extras. Pînă în prezent, spre 
exemplu, indicele de calitate a fost 
îmbunătățit cu 0,3 puncte. Rezultate 
frumoase s-au obținut, de asemenea, 
în sporirea productivității muncii. 
Astfel, pe primele 7 luni ale anului, 
planul productivității muncii a fost 
depășit pe exploatare cu 15 kg căr
bune pe post.

F.F.A. „Viscoza" Lupeni. Pen
tru înalta sa calificare profesio
nală și conștiinciozitatea de ca
re dă dovadă în muncă, bobina
torul Skverne Paul se bucură de 
stima filatorilor.

Prin Valea Jiului
Ansamblul artistic al Consiliului Central al Sin

dicatelor, care se află intr-un turneu prin tară, va 
prezenta mîine 4 septembrie a. c. pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani — la ora 19,30 — un spectacol 
muzical-coregrafic intitulat „Pe trepte de lumină".

In program: „Soarele tinereții", muzică de Geor
ge Grigoriu, coregrafia Adriana Dumitrescu; „La 
noi e pretutindeni primăvară", muzica de George 
Grigoriu, versurile de Sașa Georgescu; „Așa se 
joacă pe la noi", program de muzică populară. Iși 
vor da concursul Traian Lăscuț Făgărășanu, artist 
emerit, Ștefania Ivan-Bolozan, Dumitru Marinescu- 
Ciuciu, Elena Copăcenaru, Teodora Scărlătescu, 
Camelia Stanciu și alții. Prezentarea programului 
Reallini I.upșa.

La Institutul de mine din Petroșani a început ieri 
concursul pentru examenul de admitere. Prima probă 
scrisă a fost cea de la fizică. Examenele con
tinuă.

Și la școlile medii au început examenele de ad
mitere. Ieri a avut loc examenul de matematică, 
scris. De mîine candidații la admitere pentru învă- 
țămîntul mediu își vor susține probele orale.

In preajma deschiderii noului an școlar...

tice calificate, competente să asi
gure desfășurarea la lin nivel su
perior a sarcinilor procesului in- 
siructiv-educativ.

S-ar putea spune că peste tot 
pulsează ritmul pregătirilor febrile 
pentru a începe un nou an de mun
că cu cartea, pentru a pregăti 
multilateral pe viitorii constructori 
ai comunismului. f

O grijă părintească...
Incepînd din acest an și elevii 

școlilor medii vor beneficia de ma
nuale gratuite. Ne amintim cîte e- 
forturi, cite greutăți trebuiau să 
întîmpine fiii de muncitori pentru 
a urma cîteva clase elementare

Vineri
3 septembrie 

1965
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In tot cursul anului curent s-a a- 
cordat o mare atenție reducerii pre
țului de cost. Datorită preocupării 
manifestate de- mineri și cadrele teh
nice pentru descoperirea rezervelor 
interne, de scădere a cheltuielilor 
de producție, prețul de cost al căr
bunelui s-a redus cu 0,45 lei pe tona 
extrasă.

Succesele obținute pînă acum de 
colectivul minei Aninoasa se dato- 
resc în bună parte și atenției pe care 
comitetul sindicatului a acordat-o în
trecerii socialiste. In această mare 
acțiune de masă au fost antrenați 
peste 1 800 de salariați ai exploată
rii. Pentru a stimula activitatea în 
producție, comitetul sindicatului a 
acordat o mare grijă urmăririi- re
zultatelor întrecerii, popularizării cu 
regularitate a fruntașilor în produc
ție. S-a îmbunătățit, de asemenea, 
activitatea grupelor sindicale. Spre 
deosebire de anii trecuți, în adunări
le generale ale grupelor sindicale, 
în consfătuirile de producție s-a a- 
nalizat cu regularitate realizarea rit- 
_____________  mică a indicatorilor

de plan, respec
tarea angajamente
lor luate. Comite
tul sindicatului a 
organizat schim-
M. CHIOREANU

(Continuare în 
pag- 3-a)

Părinții noștri nici nu îndrăzneau 
■ să viseze că fiii lor or să pă
trundă lumina cărții. Burghezia și 
moșierimea n-aveau nici un interes 
ca cei ce produc bunurile mate
riale să fie știutori de carte. Ob
scurantismul constituia un mijloc 
eficace de a exploata pe cei mulți.

Or, în zilele noastre tînăra ge
nerație se bucură de toate condi
țiile materiale pentru a atinge cul
mile științei. Astăzi nici un pă
rinte nu mai este frămîntat de 
grija taxelor școlare, 
gîndește cu teamă la 
nualelor care înainte

nu se mai 
costul ma- 
constituiau

un adevărat coșmar.
Cei mai in virstă afirmă că as 

tăzi copiii trebuie să învețe și iar 
să învețe, pentru că numai în a- 
cest fel pot să răsplătească grija 
părintească pe care o poartă parti
dul tinerei generații. Am ascultat 
părerea mai multor părinți care 
și-au manifestat hotărîrea de a se 
ocupa în așa fel de copii încît să 
cinstească prin munca lor efortu
rile pe care Ie face partidul și sta
tul nostru în această direcție. Co
piii noștri mulțumesc partidului 
pentru minunatele condiții de via
tă și învățătură create.

Fierar-betoniștii Spătaru Dumitru șt Rrînzan Pricop de pe șantie
rul Petrila, sînt cunoscuți ca tineri harnici, care execută la timp ar
măturile cerute. Iată-i pregătind material pentru noi armături, ne
cesare glisării blocului înalt F 3 cu 9 etaje.

Pe fierul1 Restanțele rămîn 

Peiriia I iar • • • restante ?
352 apartamente. Atîtea trebuie 

să predea în folosință anul acesta 
constructorii petrileni. Este o sarci
nă de cinste, de țâre colectivul șan
tierului 2 Petrila -trebuie să se a- 
cliite integral, creînd astfel condiții 
niăl bune de locuit pentru minerii 
de aici.

Opt luni au trecut deja din acest 
an In perioada respectivă conslruc 
terii petrileni nu se pot mîndri cu 
prea multe succese. In afară de 
noua școală, ei au mai predat doar 
blocurile F 2 și A 1 (rămase res
tanță de anul trecut) avînd numai 
120 apartamente, destul ? Urmează 
să fie predate în lunile viitoare (deja 
blocul F 1 cu 40 de apartamente tre
buia să fie dat în folosință în luna 
august 1).

Blocurile respective sînt în diferi
te stadii de execuție. E 6 este fini
sat interior, iar la A 2 abia . acum 
se ridică etajul 4 și se pune plan- 
șeul acoperișului. Stadiile lucrărilor 
ar da posibilitatea — cu eforturi 
concentrate — să fie terminate fini
sările interioare la blocurile care

Prin hotărîrile partidului și ale 
guvernului, an de ăn se aduc noi 
îmbunătățiri în procesul de desfă
șurare a învățămîntului. Astfel da
că în anul școlar 1964—1965 soma

I... GUINEA. 

(Continuare în pag. 2-a)

Școala generală de 8 ani nr. 3 din Lupeni este gata să-și pri
mească elevii.

urmează a fi predate în folosință 
pînă la sfîrsitul anului. Predated "blo
curilor în folosință este însă condi
ționată de rezolvarea unei probleme 
deosebit de acute : asigurarea în
călzirii centrale. De anul trecut.con- 
structorilor de aici le-a rămas ca 
restanță terminarea lucrărilor și pre
darea în folosință a centralei termi
ce nr. 2 și construirea centralei ter
mice nr. 1. Iarna trecută centrala nr. 
2 a funcționat doar cu 5 cazane — 
făcîrid cumva față la cele 3-4 blocuri 
legate de ea. A venit însă primăva
ra, vremea frumoasă, iar conduce
rea șantierului Petrila a făcut uita
tă existența acestei centrale, nelu- 
crînd nimic la ea. Intre timp, numă
rul blocurilor racordate la această 
sursă termică a crescut, ajungînd în 
prezent la 7 blocuri cu 400 aparta
mente locuite deja și 1 bloc cu 40 de 
apartamente (F 1) în finisaj inte
rior — plus noua școală cu 16 săli 
de clasă. Deci, circa 500 apartamente 
trebuie încălzite iarna viitoare I 
Și, la această cerință, mare, centrala 
în momentul de față poate să se 
bazeze numai pe 5 cazane în loc de
13 planificate. Cît despre cealaltă
centrală, nr. 1, avînd o capacitate a- 
semănătoare, ea de abia își , înalță 
acum zidurile...

Conducerii șantierului Petrila —
ing. șef Gornoviceanu Adrian — îi 
revine îndatorirea ca cel puțin aceas
tă ultimă lună din trimestrul Щ — 
septembrie — s-o folosească efectiv 
pentru urgentarea lucrărilor la cele

Ștefan MIHAI

(Continuare In pag. 3-a)
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i PREAJMA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR
(Umoare din pag- l-a)

mtaeălelor acordate gratuit elevi
lor din Valea Jiului atingea cifra 
dț aproape 600 000 lei, In anul șco
lar 1965—1966, școlarilor le vor fi 
acordate gratuit manuale în valoa
re de peste 800 000 Iei. De altfel, 
o mare parte din școli au și trans
portat necesarul de manuale.

Citm stall cu spațiul 
pentru noul an gcolar 7...

...Avlnd In vedere aceasta pro
blema, majoritatea conducerilor 
școlilor, cu sprijinul Comitetului 
orășenesc de partid, а sfatului 
popular s-au străduit să asigure 
din timp săli de clasă corespunză
toare numărului elevilor. Din dis
cuțiile purtate cu conducerile de 
la Școala generală de 8 ani nr. 4 
Petroșani, Școala medie, Școala 
profesională comercială a reieșit că 
slnt pregătite temeinic din acest 
ppnct de vedere.

Sint Insă cîteva școli care la a- 
cast capitol sînt deficitare.

De pildă, la Școala generală de 
8 ani nr. 5 Livezeni-Petroșanl 
numărul școlarilor depășește cu 
mult spațiul de care dispune ac
tualul local. In acest sens este ne
cesar ca organele locale să ur
genteze mutarea magazinului ali
mentar nr. 98 în localul căruia se 
ppț amenaja săli de clasă cores
punzătoare.

Ținînd cont de faptul că de la 
an la an crește numărul elevilor 
care doresc să frecventeze cursu
rile școlii elementare de muzi
că, considerăm că este necesar ca 
și această școală să se bucure mai 
mult de atenția secției de învăță
mînt. In prezent școala nu dispu
ne de spațiul, corespunzător. Și 
aici sînt posibilități. Prin descon
gestionarea anumitor încăperi se 
poate crea spațiul necesar acestei 
școli.

Și organizațiile de pionieri 
să se pregătească ...

Pionierii sînt animați de dorința 
Ca o dată cu începerea noului an 
școlar, după o vacanță bogată în 
excursii și vizite, focuri de tabără, 
jocuri pionierești să desfășoare 
din primele zile o activitate orga- 
nizată, educativă. Considerăm că 
este necesar ca încă de pe acum 
Biroul Comitetului orășenesc U.T.G.,

Mai multe rechizite școlare
Librăriile din întreaga țară, ca

re cunosc in prezent animația o- 
bișnuită din preajma deschiderii 
noului an școlar, au pus în vîn- 
zare peste 100 de noi tipuri de 
rechizite și materiale didactice. 
Printre noile produse se remarcă 
atlasul geografic al țării noastre, 
bafta fizică și administrativă a Re
publicii Socialiste România, harta 
fizică a Europei, harta politică a 
Europei și Asiei, trusa pentru ex
periențe privind proprietățile se- 
miconductoriior, aparatul pentru 

împreună cu secția de învătămlnt, 
să se orienteze asupra cadrelor 
didactice care vor munci în rîndul 
organizației de pionieri.

Biroul orășenesc U.T.C. să in
siste mai mult pe lingă secția de 
învățămînt pentru a procura ma
terialele necesare organizației de 
pionieri. Multe din acestea duc 
lipsa drapelelor de unitate, de de
tașament, goarne, tobe etc.

Deficianfe ce trebuie 
remediate

Plnă la deschiderea anului șco
lar a mai rămas o perioadă rela
tiv scurtă. Sînt unele șcOli care 
încă se află în faza renovării. 
Conducerea I.L.L. va trebui să In
tensifice aici ritmul lucrărilor, pen
tru a da posibilitatea instalării 
mobilierului la timpul potrivit și în 
consecință a se pregăti sălile de 
clasă pentru o activitate normală. 
Deocamdată se mai tărăgănează 
Înlocuirea geamurilor sparte, a 
broaștelor defecte de la uși etc.

La Școala generală de 8 ani nr. 
4 Petroșani există O situație cu 
totul anormală și anume, lipsa mă
car a unui robinet* cu apă pota
bilă. Ori aici există un număr ma
re de școlari. Foarte multe școli 
din Valea Jiului, printre care u- 
nele din Lupeni, Petrila, Vulcan 
și Petroșani nu sint Împrejmuite 
cu gard. De pildă, prin curtea Șco
lii generale de 8 ani nr. 4 din Pe- 
troșani circulă tot felul de autove
hicule (motociclete, turisme, cami
oane). Acestea produc zgomot de- 
ranjind elevii în timpul orelor de 
clasă Dar mai e ceva șl mai grav. 
E de la sine înțeles că în situația 
cînd autovehiculele circulă în vpie 
printre copii se pot foarte ușor 
produce accidente din cele mai 
grave. De altfel în ultimă Instanță 
nici circulația pietonilor prin a- 
ceastă curte nu este tocmai potri
vită. Este cazul și timpul Să se 
pună capăt acestei stări de luaturi. 
Oricum, problema Împrejmuirii cu 
garduri a școlilor nu trebuie ne
glijată, ea va trebui să stea in a- 
tenția celor competenți.

Considerăm necesar de aseme
nea să ridicăm in paginile ziarului 
și problema acordării cu multă u- 
șuriptă de către spațiul locativ al 
sfatului popular de repartiții anu
mitor cetățeni în spațiul aparțină
tor școlilor. Iată, de pildă, la Pe
troșani, cetățeanul Nagy Gheor- 
ghe care nu are nici o contingțm-

demonstrarea fenomenului de au- 
toinducție, trusa pentru experien
țe de electromagnetism și altele.

In luna septembrie, librăriile hu- 
cureștene vor pune la dispoziția 
elevilor cu 10 la sută mai multe 
rechizite decît în aceeași perioa- 
dă a anului trecut. Au fost deschise 
și noi unități de desfacere a re
chizitelor și materialelor didactice 
in cartierele recent construite: 
Magistrala nord-sud, Șoseaua Olte
nița, drumul Taberei.

(Agerpres) 

tă cu școala, i ș-ș dat repartiție 
într-o încăpere de la școala me
die. Acesta adesea provoacă scan
daluri în școală, amenință cadrele 
didactice. Or, copiii trebuie feriți 
de a trăj în preajma unor oameni 
cu asemenea apucături.

Mai sini și alțî locatari, cum 
sînt, de pildă, cei din curtea Șco
lii nr. 4 Petroșani care nu păs
trează curățenie, depozitează gu
noaiele tocmai acolo unde copiii 
îșî petrec recreația.

S-ar putea spune că dacă în ge
neral interiorul școlilor este pus 
la punct sau in curs de а se ter
mina, unele școli suferă foarte 
mult în ceaa ce privește curățenia 
dimprejurul clădirilor.

Trebuie luate măsuri acum cînd 
timpul ne permite să se atnenaje- 
ze curțile școlilor, să învățăm pe 
copii să iubească curățenia

☆
Ținînd seama de sarcinile izvo- 

rîte din Hotărîrile celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., cu pri
vire la lnvățămîntul de toate gra
dele, avem obligația să luăm toa
te măsurile pentru a pregăti te
meinic deschiderea noului an șco
lar.

Să creăm din timp toate condi
țiile materiale, să desfășurăm în 
așa fel munca îjjcît să ridicăm pro
cesul instructiv-educativ la nivelul 
sarcinilor și al posibilităților create 
de partid.

Turnu Măgurele, vechiul orășel 
așezat în apropierea vărsării Oltu
lui în Dunăre, cu străduțele lui 
care de la cîțiva pași din centru nu 
se mai deosebeau odinioară cu ni-

— anonimul de 
pe zi ce trece un

mic de cele ale satelor de pe Teleor
man, în loc sa se înalțe o dată cu 
trecerea anilor, parcă se făcea mai 
mic, mai șters sub patina vremii.

Dar, de cîțiva ani, Turnu — cum 
îi spun localnicii 
altă dată devine 
oraș nou, modern, 
cunoscut a2i în 
toată tara. Cauza 
acestor adinei pre
faceri este înde
obște cunoscută: 
la Turnu Măgure
le se construiește 
cel mai mare combinat de în
grășăminte chimice din țară. Ridi
carea în această parte a țării a une
ia din marile unități ale industriei 
noastre chimice constituie o nonă 
dovadă a politicii consecvente a 
partidului nostru de industrializare 
socialistă și de ridicare a regiunilor 
rămase în urmă, printr-o repartizare 
judicioașă a întreprinderilor indus
triale pe teritoriul țării, de folosire 
rațională a condițiilor naturale și a 
resurselor de materie primă.

Peste 70 la sută din transportul 
materiei prime necesare viitorului 
combinat se va face pe Dunăre. Pi
rita va călători pe apă, venind de 
la Moldova Nouă, fosforita de peste 
mări și țări va sosi dinspre Galați, 
în timp ce gazul metan va călători 
prin conducte de oțel.

Dacă numai cu un an în urmă — 
pentru a avea o imagine a acestui

gigant al chimiei —- trebuia să 
consulți macheta, astăzi nu mai ai 
nevoie de ea decît numai pentru 
unele detalii. Munca avîntată a con
structorilor și mentorilor a transpus

1/1 îndrăznețul proiect, 
acid sulfuric a intrat în 
cu șase luni înainte de 
livrează zilnic industriei 

la scara
Secția de 
producție 
termen și
chimice mari cantități de produse.

Miniaturalul port Тигпц Măgurele 
a devenit acum un port modem, 

Crește combinatul de îngrășăminte 
chimice de la Turnu Măgurele

de materie

și monto- 
aceste zile

capabil să facă față unui trafic anual 
de peste 1 500 000 de tone; au fost 
montate puternice macarale portuare. 
Estacadele — lungi panglici de be
ton, oțel și sticlă străbătute de co
vorul benzilor transportoare — pot 
căra într-o oră 300 tone 
primă.

Atenția constructorilor 
rilor este concentrată în 
asupra fabricii de acid fosforic. Aici 
se execută ultimele lucrări de fini
saj, montaj șl vopsitorie. O dată cu 
intrarea în producție a acestei sec
ții, prima șarjă de îngrășăminte chi
mice complexe, purtînd marca com
binatului din Turnu Măgurele, va 
pleca spre ogoarele patriei spro a le 
spori rodnicia. La început se va lu
cra eu ămoniac trimis de aite între
prinderi din țară. Acest lucru 
numai pentru un timp. Dovadă 
lucrurile nu vor dăinui astfel 

însă
că

sînt

înaltele turnuri de reacție ale fa
bricii de amoniac ce se ridică ală
turi.

Pe șantier și în secțiile combina
tului de la Turnu Măgurele lucrează 
mii de oameni. Toți au realizări fru
moase în muncă. Despre unii cum 
sînt dulgherii din echipa condusă de 
Constantin Vișan, lăcătușii 
ai lui Ștefan Ene, inginerii 
dulescu, Dumitru Enea, Ion 
nu de la secția 

mentori 
Dan Ră- 
Tăunea- 
fosforic, 
Jeleacu,

de acid 
Gheorghe 
de la pregătirea 
materiei prime, An
ton Slonți de ia a- 
paratele de măsu
ră și control și al
ții se vorbește ca 
despre oameni

cu care se mîndrește întregul co
lectiv.

Pe șantierul de la Turnu Măgure
le oamenii s au obișnuit să gîndeas- 
că in mare și cu realizări mari, fără 
ca lucrul acesta să Ji se pară deo
sebit. In această privință sînt su
ficiente cîteva cifre. Dacă cei 4,5 
milioane m c nisip scos din Dunăre 
cu dragele refulante pentru Înălța
rea terenului pe care se construieș
te combinatul ar ii așezați intr-un 
dig lat de 2 m $1 înalt de 5 m, acesta 
ar avea o lungime mai mare decît a 
distanței București —- Timișoara. 
Cantitatea de betoane turnate aici 
este de peste 20.) 000 m c, ceea ce 
echivalează cu un zid de peste două 
milioane m p, cu grosimea de 10 cm.

O dată cu creșterea combinatului 
se schimbă fața orașului Turnu Mă
gurele. Străzile se lărgesc și se ri
dică construcții noi cu o arhitectură
specifică epocii socialismului Au 
fost date pînă în prezent în folo
sință 528 de apartamente. Anul aces
ta începe construcția altor 700, pre
cum și a 3 complexe comerciale mo
derne, un cinematograf cu 650 de 
locuri, o centrală termică, rețeaua 
de apă canalizare, lumină șe dez
voltă corespunzător.

Alături de marele combinat, și 
o dată cu el, se schimbă și întine
rește întregul oraș, se schimbă șl 
viața oamenilor de aici.

MARIN ROTARU 
redactor la Agerpres

Combinatul de îngrășămin
te chimice Turnu Măgurele, 
secția de acid sulfuric. As
pect de ansamblu. (Foto A- 
gerpres I Dumitru).
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Un obiectiv de investiții realizat Ia mina Dîlja in ultimii ani: puțul 
auxiliar nr. 3. In fotografie se vede turnul puțului.

(Urmare din pag. l-a)

0n buchet de realizări

două centrale termice. La aceste 
puncte de lucru trebuie o concen
trare masivă de efective. In perioa
da aceasta scurtă să fie dată In 
funcțiune la capacitatea proiectată 
centrala nr. 2 iar la centrala termi
că nr. 1 să fje ridicate complet zi
durile, buncherele, coșurile de fum 
și să se înceapă montarea la ca
zane, pompe, boilere. Este adevărat 
că pentru aceasta ește nevoie de o 
organizare a forțelor în sensul de a 
șe retrage temporar unele brigăzi de 
la diferite obiective pe care le exe
cută acum și concentrarea lor cy 
precădere la lucrările de Ia cele două 
centrale termice.

Pentru conducerea șantierului, pen
tru toți constructorii din Petrila tre
buie să ffe clar că în luna octom
brie apartamentele locuite, școala 
nouă, blocurile în construcție tre
buie să aibă căldură I Asupra aces
tui dezțderat nu pot exista discuții.

Altă problemă nerezolvată pe șan
tierul Petrila este cea a drumurilor. 
Anul acesta constructorii petrileni 
nu au executat definitiv nici un 
drum; nici cele rămase restanță de 
anul trecut, nici cele prevăzute pe 
anul curent. Din această cauză, ac
cesul la blocurile locuite și cele tt- 
flate în finisaj, la centralele termi
ce se face extrem de greoi, iar ano
timpul nefavorabil care va veni tn 
lunile următoare va îngreuna și mai 
mult circulația pe aceste drumuri. 
De asemenea, sînt mult rămase în 
urmă amenajările exterioare In ju
rul blocurilor, lucrările de sistema
tizare pe verticală. In perioada ploi
lor de toamnă, ce vor spune despre 
constructori locatarii și copiii care 
vor frecventa noua școală, cînd vor 
traversa zilnic „marea de lioroj" ce 
se formează în spațiul neamenajat 
din jurul noilor blocuri ?

iar... restanțe?
Comuniștii de pd șantierul Pe

trila, biroul organizației de partid 
(secretar tov. Zamșa Ștefan) nu au 
dus cu destulă tărie In fața colecti
vului de constructori de aici proble
ma rezolvării acestor lucrări de ur
gență deosebită. Centralele termice 
și drumurile — iată două obiectivă 
de primă urgentă care stau acum 
în fața constructorilor petrileni. Am
bele obiective trebuie executate 'h 
luna septembrie, ultima luni de lu
cru înainte de a începe ploile, Înain
te de venirea frigului, a zăpezii.

Conducerea grupului de șantiere 
Petroșani este chemată să dea un 
mai mare sprijin colectivului de 
constructori de la Petrila. Beneiicia- 
rul lucrărilor să se intereseze mai 
îndeaproape de rezolvarea problemei 
capitale a șantierului, terminarea 
completă a centralelor termice, pen 
tru a șe asigura încălzitul 'a numă
rul sporit de apartamente deja 
locuite!

Restanțele să fie lichidate să nu 
mai rămînă... restanțe în continuare I

Mari cantități de fructe de pădure recoltate
Recoltarea fructelor de pădure 

este In plină desfășurare. Culegă
torii au strîns la cele 1 500 centre 
de achiziții din țară peste 4 850 
tone de zmeură, afine, mure, cire
șe amare, precum și aproape 3 800 
tone ciuperci. Cele mai mari can
tități de fructe au fost recoltate 
din pădurile regiunilor Argeș, Su
ceava, Banat, Brașov, Hunedoara. 
Cluj. Q mare parte din fructele 
recoltate ou foit livrate in stare 
proaspătă consumatorilor, iar al
tele au foit transformate in sucuri

(Urmărit din paj. /-a)

buri de experiență cu scopul de a 
răspîndi inițiativele avansate născu
te în întrecerea socialistă.

Comitatul sindicatului a urmărit 
justa încadrare a muncitorilor în 
raport cu calificarea lor, a verificat 
aplicarea sistemului premial ținîn- 
du-sa seama de propunerile făcute 
în cadrul grupelor sindicale. Prin 
grija comitetului sindicatului mai 
multi muncitori ca Uie Nicolae, Be- 
rey Dionisie, Fulga Dumitru, Schnei
der Erancisc și alții cșre au acordat 
o mare atenție alegerii șistului vizi
bil din cărbune au fost stimulați

In activitatea sa cu oamenii, co
mitetul sindicatului a folosit cu pri
cepere mijloacele de agitație pentru 
combaterea unor lipsuri manifestate 
în activitatea brigăzilor miniere, s-a 
folosit stația de radioamplificare, pa- 
pouri cu caricaturi, televizorul pre
cum si programul brigăzii artistice 
de agitație. Prin munca desfășurată, 
comitetul sindicatului a căutat să 
formeze o opinie de masă împotriva 
celor care fac absențe nemotivate. 
Așa, șpra exemplu, cazul muncitori
lor Bidigut Nicolae, Pop Emeric, Ig
nat Viorel, care au absentat nemoti
vat de la serviciu, a fost pus în 
discuția adunării generale a grupei 
sindicale unde s-a luat o poziție ho- 
tărîtă împotriva unor astfel de aba
teri.

O mare atenție a acordat comite
tul sindicatului organizării unor reu
șite excursii cu salariații merituoși. 
In cele 8 luni care au trecut, peste 
400 de salariați ai exploatării au par
ticipat la excursii organizate în re
giune și prin țară.

Prin grija partidului și statului 
nostru în fiecare an tot mai nume
roși oameni ai muncii au posibilita
tea să-și petreacă concediile de 
odihnă în diferite stațiuni balneo
climaterice. La, propunerile făcute 
de grupele sindicale, pînă la finele 
lunii august, 477 salariați ai minei 
Aninoasa au fost trimiși în stațiu
nile balneo-climaterice de la munte 
sau de la mare.

Comitetul sindicatului, prin comi
sia de asigurări sociale, a făcut în 
permanență vizite la salariații bol
navi și internați în spitale, a spriji
nit medicii în activitățile cu caracter 
profilactic, De asemenea, comitetul 
sindicatului a organizat controlul 
obștesc urmărind cu exigență felul 
cum sînt aplicate normele de pro
tecție și igiena muncii.

Urmărind cea de-a doua parte a 
contractului colectiv cere cuprinde 
angajamentele conducerii minei, vom 
vedea că s-au luat o serie de mă
suri spre a veni în sprijinul colecti- 

și alte produse alimentare. Canti
tăți însemnate au fost exportate 
in diverse țări.

Rezultate bune au înregistrat și 
apicultorii pădurilor. Ei au strîns 
pină în prezent aproape 140 tone 
de miere și mai mult de 1 750 kg 
ceară de albine.

Anul acesta, din pădurile țării 
noastre vor fi valorificate circa 
35 000 tone de fructe, cantitate 
mai mare fată de cea recoltată a- 
nul trecut.

(Agerpres) 

vului în realizarea angajamentelor. 
Astfel, pe lingă faptul că s-ц asigu
rat aprovizionatei locurilor de man
ei cu materialele necesare conduce- 
rea minei a luat măsuri ca transpor
tul muncitorilor de la domiciliu Să 
se realizeze cu ajutorul a 12 autobu
ze confortabile.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor de protecție a muncii. 
In această direcție conducerea ex
ploatării a asigurat instruirea noilor 
angajați și reinslruirea periodică a 
salariaților mai vechi pentru a cu
noaște, după specificul muncii fie
căruia, normele de igienă și protec
ția muncii, Pentru echipament și ma
teriale de protecție s-au cheltuit in 
cele 7 luni care au trecut din acest 
an, peste 1 300 000 lei.

Ce mai trebuie făcut
Pînă acum s-au obținut rezultate 

pozitive în îndeplinirea contractului 
colectiv. Nu se poate spune însă că 
s-a făcut totul. Așa spre exemplu, 
la lucrările de pregătiri șe constată 
o oarecare rămînere în urmă, îndeo
sebi ia Sectoarele II și IV. Exploata
rea a avut greutăți în privință a- 
provizlonării cu betonlte, ciment 
șl balast. Lipsa acestor materiale a 
tras în urmă activitatea sectorului V 
investiții. Se impune luarea măsuri
lor corespunzătoare de către condu
cerea minei.

încă nu s-a găsit stăpînul
într-o notă anterioară intitula

tă „Curățenia ctne-o tace ț", am 
semnalat faptul cd după con
structorii de drumuri ai I.P.L.S.T.. 
care au pavat o porțiune din stra
da Republicii au rămas diferite 
rămășițe de materiale uitate pe 
traseul unde au lucrat. Printre a- 
ceștea se numără și o AUTO
CISTERNA DE APĂ părăsită lin
gă p cișmea.

o atenție sporita va trebui acor
dată brigăzilor rămase sub plah. Es
te adevărat ca tn comparație cu 
1064, cînd 36 la sută dintre brigăzi 
nu-și realizau planul, situația S-a 
îmbunătățit In prezeht. Aceasta nu 
ne poate însă mulțumi atîta timp 
cît încă 21 la sută din brigăzi nu-și 
realizează sarcinile de plan.

Va trebui studiată, cu mai multă 
atenție, posibilitatea extinderii per- 
forajului umed la toate locurile de 
muncă în piatră. Această măsură se 
impune, cu atît mei mult, cu cit 
pînă acum ea a fost îngreunată de 
lipsa apei potabile și a perforatoa
relor necesare.

Și în ceea ce privește desfășura
rea activității cultural-educative 
trebuie $ă șe facă mai mult. In ul
timul timp această activitate nu |-a 
ridicat la nivelul cerințelor. Deși 
s-au expus cîteva conferințe în fața 
salariaților minei, numărul lor a 
fosț insuficient. Formația de teatru, 
care a desfășurat o activitate mulțu
mitoare în prima parte a anului, 
acum ește pe punctul de a se destră
ma. Slaba activitate culturală de la 
Aninoasa e în bună măsură determi
nată și de lipsa unui activist căre 
să organizeze și Să conducă, cu simt 
de răspundere, activitatea clubului. 
De aceea, comitetul sindicatului tre
buie să ia în această direcție mă
suri operative.

Pentru a ilustra cele semnala
te. publicăm alăturat si fotogra
fia respectivei autocisterne. Poate, 
proprietarii ei își vor aduce amin
te de ea, sau gospodarii orașului 
vor lua, fn sfîrșit, măsuri pentru 
ridicarea autocisternei din apel 
loc și adăposti rea acestui utildl 
folositor.

PROGRAM DE RADIO
4 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Cîntece patriotice,- 5,35 Gimnasti
ca de înviorare; 5,45 Jocuri popu
lare; 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic* 6,10 Muzică ușoară;
6.30 Recomandări din program,- 
6,35 Selecțiuni din operete* 7,00 
Radiojurnal,- 7,15 Melodii interpre
tate de Margareta Pislaru, Milan 
Hladil și RobertinO Loretti; 7,30 
Sfatul medicului: Acneea, 7,35 A- 
nunțurl, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier,- 8,00 Sumarul presei;
6.31 Soliști și orchestre de muzică 
populari din diferite orașe ale 
țării* 8,00 La microfon, melodia 
preferată,- 9,45 Maeștri ai arcușu
lui : David Qlstrah; 10,00 Buletin 
de știri,- 10,03 Duete din opere; 
10,30 Trio nr. 2 opus 87 In Do 
major de Brahms? 11,02 Piele co
rale de Nicolae Lunflu* 11.30 Dan
suri de estradă,- 12,00 Buletin de 

știri; 11,03 Folclor muzical transil
vănean; 12,50 Concert de prlnz?
13.45 Gintă orchestrele : Ftps Flei
scher, Sergiu Malagamba, Helmuth 
Zaharlas; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program, 
14,10 Muzică ușoară* 15,00 Con
certul pentru chitară și orchestră 
de Manuel Ponce — solist Andres 
Segovia,- 15,30 Săptămina literară;
15.45 Cintece de dragoste și jocuri 
populare; 16,00 Radiojurnal. Bule, 
tin meteorologic; 16,15 Selecțiuni 
din opereta: „Cinteeul dorului" de 
Fried; 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscovă; 17,00 Muzică ușoară;
17,15 Cintare României socialiste 
— mofitaj de versuri; 17,30 Melo
dii lirice; 18,00 Da ce? De unde? 
De cînd? (emisiune științifică pen
tru copii); 18.20 Melodia populară 
și interpretul preferat; 18,40 Citi
tă orchestra Kurt Edelhagen? 18,55 
La microfon romanța,- І&.25 Melo

die și ritm; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Muzică de dans de 
Nicolae Kirculescu* 20,45 Noapte 
bună, copii* 20,55 Chermeză mu
zicală* 21,30 Rapsodia a Il-a de 
George Enescu* 21,41 Gintă Feli- 
cian Fărcașu și Florian Nicolae 
— muzică populară; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Dansăm in familie; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoară; 7,45 
Recomandări din program; 7,50 
Melodii populare îndrăgite de as
cultători; 8,20 Pagini din opereta 
„Poveste din Cartierul de West" 
de Leonard Bernstein,- 9,00 Buletin 
de știri,- 9,03 Emisiune de cintece 
și jocuri populare; 9,20 Cîntece 
pentru cei mici* 6,30 Roza violu
rilor; 10,00 Concertul in Si bemol 
major pentru violoncel și orches
tră de Luigi Boccherini* 19,30 Me
lodii de estradă; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Fragmente din opera: 
„Gioconda" de Ponchlelli; 12,20 
Recital Lili Dușescu — arii din 

operete; 12,35 Cîntece de nuntă 
și jocuri populare,- 13,00 Bulatip 
de știri; 13,03 Muzică ușoară; 
13,30 Jocuri populare interpretate 
la acordeon; 13,40 „Mari tenori 
de operă": Jusâi Bjorling, Mărio 
Lanza, Mario del Monaco, Franco 
Corelli, Jes Thomas, Șandor Konya; 
14,10 Suită de balet de Meyerbeer? 
14,35 Emisiune de melodii popu
lare,- 15,00 Buletin de știri; 15,30 
„Săptămina muzicii bulgare" — 
prelucrări de folclor,- 15,42 Piese 
pentru fanfară de Aure) Popa; 
16,00 Cinci schițe simfonice „Bu- 
cureștiul de altădată” de Mircea 
Chiriac; 16,30 Arii din Opere; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 17,15 Cîntece și jocuri 
populare? 17,30 Anunțuri, reclame, 
muzică,- 18,00 Muzică din operetele 
.,Cohtele de Luxemburg" și „Fras- 
guița" de Franz Lehăt? 19,00 Bu
letin de Știri? 19,05 „Paleta melo
diilor nemuritoare"; 19,30 Pagini 
de călătorie: Un român în Africa 
Orientală — Dimitrîe Ghicâ-Co- 
mânești. Evocare radiofonică de

Val. Tebeica,- 20,00 Muzică de 
dans; 20,30 „La sfîrșit de săptă- 
mină, cîntec, joc și VOle bună" 
— muzică populară; 21,00 Radio
jurnal. Sport,- 21,20 Canțonete; 
21,40 Mie dicționar de muzică u- 
șoară — literă G (reluare)? 22,35 
Voci Care au cucerit lumea : Adele 
Kern, Traian Grozfivescu, Tita 
Ruffo, Riccardo Stracclari, Ameli- 
ta Galii Curei? 23,00 Buletin de 
știri; 23,05 „Din capodoperele mu
zicii simfonice"? 23,53 Muzică de 
dans? 1,52 Buletin de știri.

Cinematografe
4 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Rachetele nu trebuie s& decoleze? 
REPUBLICA : Djura? PETRILA: 
Hatari seria 1-11,- PAROSEN1 : 
Ghinionistul? LUPENÎ — MUNCI
TORESC : Invenția epocii- CUL
TURAL : Micul pescar? BĂRBÂ- 
TENl : Comisarul.
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Republica Dominîcană

DOMINGO 2 (Ager-

O.S.A. aflată la I 
a avut întrevederi

Santo 
i cu

După semnarea „actului de reconciliere"
SANTO 

preș).
Comisia 

Domingo
șeful guvernului provizoriu domi
nican, Hector Garcia Godoy, pen
tru a pune la punct detaliile le
gate de instalarea guvernului pro
vizoriu, prevăzută pentru vineri. 
După cum s-a mai anunțat, marți 
seara părțile în conflict din Re
publica Dominicană, constituționa- 
liștii și respectiv o parte din 
militari ai juntei demisionate 
lui Imbert Barreras au semnat 
tul de reconciliere" propus
O.S.A. Situația în tabăra imbertiș- 
tîlor rămîne totuși confuză după 
semnarea de către generalul Fran
cisco Rivera Caminero a 
de reconciliere, în numele 
lor militare de la baza

șefit
a

„ac- 
de

actului 
forțe- 

aeriană

San Isidro. Membri ai juntei 
demisionate au anunțat că 
nu vor sancționa acest act și vor 
continua să se considere singurii 
reprezentanți ai guvernului domi
nican. Alti lideri militari ai fostei 
junte au anunțat că Imbert Bar
reras și alti șefi militari și-au dat 
demisia din proprie inițiativă, și 
de aceea ei nu recunosc hotărîrea 
luată. Bernard Vasguez, unul 
șefii juntei, a declarat că , 
rîrea fiind irevocabilă" nu 
ne decit ca junta să remită 
terea guvernului provizoriu 
dus de Godoy.

Prin semnarea „actului de 
conciliere" a fost deschisă calea, 
potrivit cercurilor politice din ca
pitala dominicană, spre soluționa
rea crizei politice dominicane, 
care durează de mai bine de patru 
luni.

l din 
„hotă- 
rămî-

pu- 
con-

re-

Congresul Asociației geologice 
carpato-balcanice

SOFIA 2 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte transmite:

In Sala Congreselor Partidului 
din Sofia au început la 1 septem
brie lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Asociației geologice 
carpato-balcanice. La congres par
ticipă peste 200 de delegați și oas 
peti din R. P. Bulgaria, R. S 
hoslovacă, R.S.F. Iugoslavia, 
P. Polonă, Republica Socialistă 
mânia, R. P. Ungară, Uniunea

Ce-
R.

Ro
So-

Anglia, Austria, Belgia, 
Maroc, Franța. Din tara 

congres un 
geologi con- 

Giusca, mem- 
Academiei Re- 
România și 

geologic.

vietică, 
R.F.G., 
noastră participă la 
grup de specialiști 
dus de prof. Dan 
bru corespondent al 
publicii Socialiste
membru al Comitetului
Ordinea de zi a congresului pre
vede prezentarea unui mare 
măr de referate și comunicări 
ințifice.

nu-
ști-

Singapore și insulele Maldive 
au cerut să fie admise în O.N.U.

dezmințire tîrzie
S.U.A. a fost nevoit 

făcută 
incident de 

la lumină de primu!
Singapore-ului,

Un incident și o
WASHINGTON ' 2 (Agerpres).
Guvernul

să-și retragă dezmințirea 
în legătură cu un 
spionaj adus 
ministru al 
Kuan Yew.

Purtătorul 
partamentului 
Closkey, a 
tățile guvernului american, 
au dat desmințirea, „nu < 
pe deplin informate de fondul a- 
cestui incident, care s-a întimplat 
în urmă cu patru ani și jumătate". 
Lee Kuan Yew declarase că în 
anul 1960, sub președinția genera
lului Eisenhower, un agent al 
serviciului secret american încer
case să obțină informații secrete 
mituind un funcționar al guvernu
lui din Singapore. Potrivit iul 
Lee, guvernul din Singapore dis
punea de suficiente dovezi 
tru 
lui
In 
tia 
S.U.A.
de 3 milioane 
șamaliza incidentul.

In 1961, secretarul de stat, Dean 
Rusk, i-a trimis lui Lee o scrisoare 
cerînd scuze pentru acest inci
dent. După dezmințirea publicată

de cuvînt al 
de stat, Robert 
declarat . că

Lee

De-
Mc- 

oiiciali- 
, care 
au fost

pen- 
a obține condamnarea agentu- 
american la 12 ani închisoare 
ace] moment, C.I.A.

centrală
i-a

Agen
de informații a 

oferit lui Lee suma 
dolari, dacă va mu-

I

LHASA. — Agenția China Nouă 
anunță că la 1 septembrie au în
ceput lucrările primei sesiuni a 
primei Adunări a reprezentanților 
populari din Regiunea Autonomă 
Tibet, care va proclama înființa
rea Regiunii Autonome Tibet.

loc la 19 septem- 
electorale au fost 
milioane alegători
17,6 milioane sînt

BONN. — Pentru alegerile le
gislative din Germania occidentală, 
care vor avea 
brie, pe listele 
înscriși 38,5 
Dintre aceștia,
bărbați, iar 20,9 milioane femei.

Pentru cei aproape 500 de 
bri ai Bundestagului au fost 
semnați 2 485 de candidați, 
rită folosirii calculatoarelor
tronice, rezultatul - final provizoriu 
al alegerilor va putea fi cunoscut 
în noaptea de 19 spre 20 septem
brie.

mem- 
de- 

Dato- 
elec-

— S.U.A. 
la poligonul 
experiență 

a anunțat Comi-

au 
din 
nu-

WASHINGTON, 
efectuat miercuri 
Nevada o nouă 
cleară subterană,
sia pentru energie atomică a S.U.A. 
Comunicatul precizează că explo
zia a fost de mică intensitate. Es
te cea de-a 18-a experiență nu
cleară anunțată în mod oficial de 
la începutul anului.

ADDIS ABEBA. — La Addis 
Abeba s-a anunțat că, răspunzînd 
unei invitații a împăratului Haile

la Washington, Lee a dat publici
tății scrisoarea lui Rusk și a 
clarat că va difuza 
de radio benzile 
magnetofon dovedind 
incidentului petrecut
abia după această declarație gu
vernul S.U.A. a recunoscut fap
tele.

de- 
prin posturile 
originale de 
autenticitatea 

în 1960. De

NEW YORK 2 (Agerpres).
Secretariatul O N U. a anunțat că 

Singapore și insulele Maldive au 
cerut oficial să fie admise în Or
ganizația Națiunilor Unite. Singa
pore a devenit independent luna 
trecută, după ce s a retras din 
Federația Malayeză, iar insulele 
Maldive, situate la 640 krn sud- 
vest de Ceylon, au constituit un 
protectorat englez care, în prezen,t 
se autoguvernează. Ele șint alcă
tuite dintr-un număr de 2 000 atoli 
de corali și au o populație de 
90 000 de oameni.

Se așteaptă întrunirea apropiată 
a Consiliului de Securitate pentru 
a examina cererile de admitere în

O.N.U. ale celor două țări, pre
cum și a Gambiei, fostă colonie 
engleză, care a devenit indepen
dentă anul 
vor fi 
membre 
la 117.

acesta. Dacă cererile 
aprobate, numărul statelor 
ale O.N.U. se va ridica

o in- 
oameni 
Fowler.

ai 
s-au 

al 
cu

ROMA 2 (Agerpjes).
In cadrul vizitei pe care 

ireprind in Italia, cei doi 
de stat americani, Henry
ministru de finanțe, și George Ball, 
subsecretar de stat, au avut o se. 
rie de întrevederi cu membri 
guvernului italian. Astfel, ei 
întîlnit cu ministrul italian 
finanțelor, Emilio Colombo,
care au dezbătut probleme ale sis
temului monetar actual al lumii 
capitaliste. In cursul acestei între
vederi, Fowler și-a exprimat pă
rerea că la sfîrșitul anului 1966 
ar putea fi adoptată o soluție în 
ce privește rezervele internațio 
nale de aur.

In cursul unei conferințe 
presă pe care a tinut-o după 
trevederea cu ministrul de
nanțe italian și înainte de vizita

de
in-
fi-

Selassie al Etiopiei, regele Olaf 
al Norvegiei va face o vizită ofi
cială in Etiopia de la 10 la 17 sep
tembrie.

LONDRA. — La 1 septembrie 
s-a deschis la Londra cea de-a 
127-a conferință anuală a „Aso
ciației britanice pentru propășirea 
științei", 
3 000 de

la care participă peste 
oameni de știință, profe-

PE SCURT •
sori și studenți din Marea Bri- 
tanie, precum și din alte 12 țări 
In cursul Celor șapte zile ale con
ferinței vor fi prezentate referate 
privitoare ]a cele mai noi 
periri științifice.

desco

anun- 
loc o 

războiului

BONN. — Agenția D.P.A. 
ță că la Mannheim a avut 
manifestație împotriva 
din Vietnam, organizată de mem
brii Sindicatului muncitorilor din 
industria metalului. La mitingul 
care a avut loc cu acest prilej, 
reprezentanți ai conducerii sindi
catului au criticat intervenția mi
litară americană în Vietnam. După 
miting, circa 500 de membri al 
sindicatelor și studenți au mani
festat cu torțe pe străzile cen
trale ale orașului.

a făcut-o primului ministru 
Aldo Moro, ministrul de 
al S.U.A. s-a declarat sa
de întrevederile de mier- 

„Nu numai că ele au

Cea de-a XlX-a 
sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. 
a luat sfîrșit

cuvîntare 
lucrărilor. 
Generale, 
făcut bi- 
dificultă-

NEW YORK 2 (Agerpres).
Miercuri seara a luat sfîrșit cea 

de-a XIX-а sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Intr-o 
rostită la încheierea 
președintele Adunării 
Alex Quaison-Sackey, a 
lanțul sesiunii, evocînd
tile ridicate în calea bunei des
fășurări a activității O. N. U. 
După cum s-a mai anunțat, în 
ultima ședință a sesiunii, Adunarea 
Generală a adoptat fără obiecții 
concluziile Comitetului special 
pentru operațiunile de menținere 
a păcii cu privire la reglementa
rea problemelor 
O.N.U. -

Cea de-a XX-a 
nării Generale se 
21 septembrie.

financiare ale

V 
sesiune a Adu- 
va deschide la

MEMORIUL MINISTERULUI
AFACERILOR EXTERNE AL U.R.S.S

Mi- 
al 

me-
în legătură cu noile fapte 

către 
în 

Viet- 
remis 
locți- 

ex-

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Agenția TASS transmite că 

nisterul Afacerilor Externe 
U.R.S.S. a dat publicității un 
moriu
referitoare la folosirea de 
S.U.A. a teritoriului japonez 
acțiunile agresive împotriva 
namului. Memoriul a fost 
de către Mihail Zimeanin, 
itor al ministrului afacerilor
terne al U.R.S.S. lui R. Sunobe, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Japoniei la Moscova.

După cum se subliniază în me 
moriu, contrar declarațiilor făcute

pe care 
italian, 
finanțe 
tisfăcut 
curi. „Nu numai că ele au fost 
fructuoase în adevăratul sens al 
cuvîntului și nu in sensul diplo
matic al cuvîntului, a spus el, în
să italienii au făcut propuneri! 
concrete care vor fi de o foarte 
mare importantă, atunci cind va 
fi vorba să fie luate in discuție 
aceste probleme".

Tot în cursul zilei de miercuri, 
subsecretarul de s'et american, 
George Ball, a fost primit de mi
nistrul afacerilor externe al Italiei, 
Amintore Fanfani. Cu această oca
zie au fost discutate principalele 
probleme ale situației internațio
nale.

1

I
I

anterior de guvernul japonez, el 
urmează, în realitate, calea parti
cipării la acțiunile S.U.A., care 
pregătesc o extindere a războiului 
din Vietnam.

Guvernul U.R.S.S. își exprimă 
din nou speranța că guvernul Ja- 
poniei va lua măsuri necesare pen
tru curmarea folosirii pe viitor a 
teritoriului, industriei și resurse
lor sale umane de către Statele 
Unite în scopuri agresive și că 
el va face uz de întreaga sa in
fluență pentru încetarea agresiu
nii americane împotriva poporului 
vietnamez.

In valea Saas
GENEVA 2 (Agerpres).
In

acum 
trofa 
morii

valea Saas (Elveția),
trei zile a avut loc catas- 
soldată cu peste 90 

și dispăruți, provocată

unde

de 
de 

alunecarea unui ghețar, se prevede 
în prezent o nouă prăbușire a 
unei importante mase de gheață. 

Ca urmare a acestui lucru, auto 
ritățile au hotărît să întreprindă 
o acțiune de dinamitare a gheța 
rului. Joi dimineața, o echipă com
pusă din 27 de ghizi voluntari au

de aduce o cantitate de 1—2 
de exploziv, fiecare om că- 
cite un sac de 20 kilogra- 

Aceștia vor duce, de aseme- 
pitoane, scări din frînghie

NEW YORK. — Un grup de 
oameni de știință americani și ar
gentinieni au ajuns la concluzia 
că un număr de 9 cratere dis
puse in linie dreaptă pe o distan
tă de peste 16 km între localită
țile Tucumari și Corrientes din 
nordul Argentinei au fost 
te" de un satelit natural al
mîntului, dezintegrat în timpul 
cerii prin atmosferă. Oamenii

feroviari din mai multe porturi 
ale țării.

..săpa-
Pă- 
tre- 
de

PE SCURT

WASHINGTON. — Pentru a tri
mite un număr sporit de militari 
în Vietnamul de sud, în marina 
americană, perioada instrucției de 
bază a fost redusă cu patru săp- 
tămîni. Noul program de instruc
ție. menționează agenția 
Press 
cu cel 
doilea 
boiului

plecat pînă la locul de unde s-a 
desprins masa de gheață. Scopul 
acestei misiuni foarte periculoase 
este 
tone 
rînd 
me.
nea,
și alimente pentru eventualitatea 
că cei 27 de oameni ar fi blocațl 
în vîrful ghețarului după explo
zie, După ce totul va fi pregătit 
pentru dinamitare, oamenii se vor 
refugia în vîrful ghețarului și vor 
da comanda prin radio pentru ex
plozie. Se consideră că această o- 
peratiune va putea să provoace 
căderea unei mase tot atit de 
importante ca și aceea care a pro
vocat catastrofa de luni seara.

fe-știință sînt de părere că acest 
nomen s-a produs cu aproxi
mativ șase mii de ani în urmă

NEW YORK. — Pe șoseaua din 
apropierea localității Rahway, New 
Jersey, s-au ciocnit cinci autove
hicule. Un autobuz care a derapat 
pe șoseaua alunecoasă a lovit la 
început două mașini, de care S-au 
ciocnit alte două vehicule venite 
din urmă. Palru persoane și-au 
pierdut viața, iar nouă au fost ră
nite.

BUENOS AIRES. — Greva lucră
torilor de la căile ferate din 
giunea portului Buenos Aires 
tinuă de trei zile. In urma 
vei, activitatea portului a fost
titor redusă. In semn de solidari
tate cu greviștii, greve de 48 de 
ore au fost declarate de muncitorii

re- 
con- 
gre- 
sim-
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United 
International, este similar 

folosit în timpul celui de al 
război mondial și al 
din Coreea.

Negocierile în conflictul 
de muncă din industria 
oțelului a S.U.A.

răz-

TOKIO. — Direcția apărării 
tionale a Japoniei a hotărît 
formeze un nou divizion de 
chete, înzestrat cu rachete 
producție proprie. AlcăJuit din

na-
să 
ra
de 

167
oameni, divizionul va fi prevăzut 
cu șase rampe de lansare și cu 
rachete de tipul „R-30" cu o rază
de acțiune de 30 kilometri.

BRUXELLES. —• Olanda a cerut
ca reuniunea Consiliului ministe-
rial al „Celor șase" prevăzută inî-
tial pentru 7 octombrie, să aibă
loc Ia 18 octombrie.

TOKIO — Miercuri a avut loc 
la Tokio cea de-a șasea sesiune 
a Comitetului consultativ japono- 
american. Au fost discutate pro
bleme privind folosirea bazelor! 
militare americane din Japonia înj 
războiul din Vietnam.

WASHINGTON 2 (Agerpres).
La Washington au continuat ne

gocierile în vederea găsirii unei 
soluții în conflictul de muncă din 

“industria oțelului а Statelor Uni
te. Negocierile se desfășoară „sub 
o presiune puternică din partea 
Casei Albe", scrie agenția Reuter 
Cu toate acestea, secretarul 
presă 
într-o 
nu a 
greș, 
se află „într-un stadiu dțficil' 
,,au existat cîteva confruntări di
recte în problema pensiilor și sa
lariilor". Conflictul, după cum se 
știe, a apărut în urma refuzului 
companiilor producătoare de otel 
de a satisface revendicările mun
citorilor oțelari privind majorarea 
salariilor pe perioada noului con
tract de muncă. Dacă pînă la 8 
septembrie nu va fi găsită o so
luție, muncitorii oțelari vor de- 
clara grevă.

de 
al Casei Albe, Bill Moyers, 
declarație făcută ziariștilor, 

putut raporta nici un pro- 
arătînd doar că negocierile 

' ............... și
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