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Dezbateri generale în sesiunea 
Adunării generale a O.N.U.
MOSCOVA — Mitingul priete
niei popoarelor R. D. Germane 
și Uniunii Sovietice
Memorandumul guvernului R. D. 
Vietnam

• Rezoluția plenarei G.G. P.G. 
Francez

• Atentat neizbutit împotriva lui 
Chombe

• încheierea Conferinței miniștri
lor de finanțe ai țărilor Common- 
wealth-ului

ce le efec-și

• Cărbune peste plan
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înfățișează 
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pe șantier continuă.

In majoritatea abatajelor ca- 
au fost obținute randamente 
de 6—8 tone cărbune pe 

O activitate rodnică au de
și o depun brigăzile mine-

Minerii de la 
bunătățit simțitor 
nomică în ultima
tehnico-oiganizatorice .luate

combinatului, lucrează în 
alături de montori, și in

ia verificarea întregului a-

Vineri, 24 septembrie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu Iosif 
Banc și Ianoș Fazekaș au vizitat ora
șul Tg. Mureș.

Vestea sosirii conducătorilor de 
partid și de stat a reunit în gara 
orașului și pe străzile centrale mii 
și mii de oameni care și-au manifes
tat bucuria de a-i avea ca oaspeți 
în mijlocul lor.

La gară, în întîmpinare au venit 
tovarășii Nicolae Vereș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Mureș-Autono- 

Maghiară al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecijtiv al C.C. al P.C.R., președinte
le Sfatului popular regional, de alți 
conducători ai organelor locale, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, de numeroși 
reprezentanți ai întreprinderilor 
instituțiilor din oraș.

Un grup de pionieri înconjoară 
oaspeți, oferindu-le buchete 
flori.

In piața gărih mulțimea de cetă
țeni ovaționează îndelung.

Magistrala Gheorghe Doja cunoaș
te emoționante manifestații de sim
patie și atașament față de partid și 
guvern. Muncitorii din întreprinde
rile orașului sau constructorii de pe 
șantierele din vecinătate, elevi ie- 
șiți în fața școlilor fac semne prie
tenești, pionierii flutură cravate 
roșii,- de la balcoanele șl ferestrele 
blocurilor mii de locatari ovaționea
ză și aplaudă îndelung. Oaspeții răs
pund cu căldura entuziastelor mani
festații ale populației.

La sediul Comitetului regional al 
P.C.R., conducătorii de partid și de 
stal se interesează de îndeplinirea 
planului de producție de către în
treprinderile din regiune, de reali
zarea planului de investiții, de sta
diul lucrărilor agricole de toamnă.

Dezvoltarea impetuoasă a regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară constitu
ie o expresie vie a politicii consec
vente a partidului de ridicare a tu
turor regiunilor țării, de repartizare 
rațională a forțelor de producție și 
de punere în valoare a resurselor na
turale ale patriei. In perioada planu
lui de șase ani, pentru dezvoltarea 
regiunii s-au investit din fondurile 
statului circa 7,5 miliarde lei, Ca 
urmare, harta economică a regiunii 
a fost îmbogățită cu noi și impor-

tante obiective industriale, ca termo
centrala Iernut, fabrica de zahăr din 
Luduș, fabrica de produse lactate 
din Tg. Mureș,- s-au dat în exploa
tare noi capacități de producție la 
Combinatul chimic și Fabrica de 
geamuri din Tîrnăveni, la centrul 
minier Bălan și la fabrica de mobilă 
„23 August" din Tg. Mureș și altele.

Muncind înfrățiți, oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități au obținut, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, succese remarcabile. In acest 
an volumul producției industriale de
pășește de 2,5 ori nivelul anului 
1959, înregistrîndu-se un ritm mediu 
anual de 16,4 la sută.

Oamenii muncii din regiune și-au 
reafirmat, în timpul vizitei holărî- 
rea ca strînși în jurul partidului în
suflețiți de istoricele hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al P.C.R., să 
muncească cu toată energia, capaci
tatea și elanul lor pentru a da via
tă mărețelor sarcini trasate de 
congres.

Expresie a avîntului și entuzias
mului în muncă cu care ei răspund 
chemării partidului stă mărturie fap
tul că întreprinderile din regiune au 
îndeplinit planul producției globale 
și marfă pe primele opt luni în pro
porție de 103 și respectiv 102 la 
sută, iar planul productivității mun
cii a fost depășit cu 1 la sută.

Potențialul economic al regiunii va 
crește în curînd prin intrarea în 
funcțiune a unei alte noi mari uni
tăți a industriei chimice — Combina
tul de îngrășăminte azotoase din 
Tg, Mureș. Acesta a fost primul o- 
biectiv vizitat de conducătorii de 
partid și de stat.

La marele combinat — un mare 
număr de muncitori și constructori . 
au salutat cu bucurie sosirea oas
peților. Răsună puternice urale.

Directorul combinatului, ing. Mir
cea Constantinescu, dă explicații în 
fața unui panou pe care se afla 
schița planului general al combina
tului, în legătură cu stadiul actual 
al lucrărilor.

Se vizitează apoi șantierul. De la 
locul lor de muncă, constructorii și 
montorii, salută cu căldură trece
rea conducătorilor de partid și de 
stat.

Pe șantier se simte freamătul u- 
nei activități intense, rodnice. Toate 
lucrările sînt într-un stadiu avan-

sat de construcție și montaj. La une
le fabrici se fac ultimele pregătiri 
în vederea începerii rodajului me
canic și a probelor tehnologico. Au 
fost terminate fucrările de alimen
tare cu energie electrică, și cu apă 
industrială.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chi
vu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, se 
interesează îndeaproape de stadiul 
și calitatea lucrărilor.

Specialiștii combinatului arată că 
se apropie de sfîrșit lucrările la cen
trala energotermică pentru tratarea 
apei și obținerea aburului care va 
asigura intrarea în probe a fabrici
lor de acid azotic și azotat de amo
niu; în luna octombrie, cu două luni 
mai devreme fată de prevederile 
planului, se vor obține astfel prime
le cantități de îngrășăminte chi
mice. La Fabrica de oxigen a intrat 
în rodaj primul turbocOfflpresor, ur- 
mîr.d ca în luna noiembrie să se ob
țină primele cantități de oxigen și 
azot. Instalațiile fabricii de amoniac 
vor fi terminate pînă la sfîrșitul a- 
cestui an și, o dată cu terminarea 
probelor tehnologice la instalațiile 
de conversie a metanului și de pu
rificare a gazelor, vor fi obținute 
primele cantități de amoniac. Chi- 
miștii, operatorii, laborătiții, mecani
cii, care vor conduce și vor supra
veghea complexele utilaje și insta
lații ale 
prezent, 
Stalatori 
parata;.

Vizita 
scurtă-oprire în fața turnurilor 
perbolice de răcire, expresie" a 
geniozității și măiestriei constructo
rilor. Ei au abandonat metodele cla
sice și au folosit, pentru prima oară 
în tara noastră, la acest gen de 
construcție cdfrăjele cățărătoare, 
care constituie un sistem îmbunătă
țit de turnare. Constructorii au 
creat aici o geometrie de forme și 
culori armonios împletite cu peisa 
jul natural. t

Dînd explicații oaspeților, direc
torul combinatului arată, că în ur
ma procesului de producție va re
zulta, printre altele, oxidul de car
bon ce ar putea servi la fabricarea 
metanolului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Brigada de mineri condusă 
de Crîsnic Liviu din sectorul 
VI investiții al minei Lonea se 
remarcă lună de lună prin ca
litatea lucrărilor 
tuează

Clișeul nostru 
cîțiva membri ai 
gâzi la o discuție înainte de 
intrarea în șut.

re-

(Continuare în pag- 3-a)

Lonea și-au îm- 
activitatea eco- 
vreme. Măsurile 

în 
scopul îndeplinirii ritmice a pla
nului de producție, precum și a- 
pliearea unor metode și inițiative 
valoroase de Iucrn au oerm , mi
nerilor . lonepi să extragă în pe
rioada 1—24 septembrie 721 "tone 
de cărbune peste plan. De remar
cat este faptul că sporul de pro
ducție a fost realizat în special pe 
seama creșterii productivității mun
cii. I 
meră 
medii 
post, 
pus-o 
rilor Bîrluț Clement, Solovan Ioan, 
Bălănescu Manoilă, Pop Ioan, E- 
nucă Gheorghe și Petric Simion 
care au extras peste plan însem
nate cantități de cărbune de bună 
calitate.

Pe unul din schimburi, cel 
condus azi de minerul Korom 
losif, munca nu se desfășura 
prea bine. Oamenii din acest 
schimb nu țineau pasul, , în 
privința realizărilor, cu cele
lalte două schimburi ci. deve
niseră meșteri în a găsi jus
tificări de ce au lăsat ortul 
nearmat, sau de ce bandaja- 
rea nu . este executată corect. 
Conducerea sectorului schim
base deja trei șefi de sab.Mb. 
Covașă Gheorghe, brigadl&nlL 
s-a frămîntat mult să găsească 
o rezolvare... In cele din urmă 
a luai hotăriteo să meargă ■ fă 
șut numai ~ си,'~8сйпегяг din 
schimbul codaș. Mai bine de o

• In drum spre titlul de 
fruntași • 0 jumătate 
kilometru de căi subterane
• 120 vagoane de roci 
excavate ф Printre cei 
mai destoinici din sector

ANCHETA NOASTRĂ 
PE ȘANTIERUL VULCAN

ESTE
POSIBILA
RECUPERAREA
RÂMÎNERII

I 
I 
I

Problema construcțiilor de lo
cuințe în Valea Jiului stă în 
prezent în centrul atenției ge
nerale. Există pe fiecare șan
tier posibilități de a da în 
funcție apartamentele planificate.

O situație mai grea are șan
tierul din Vulcan care în anul 
acesta a suferit din mai multe 
puncte de vedere răminînd în 
urmă cu realizarea planului de 
predări. Ce a scos la iveală an
cheta noastră pe acest șantier.

unor lucrări 
pentru care 
necesar de 
noastră este

de 
încă

diferența pînă la 424 cum

într-adevăr o diferență 
toate acestea noi putem

Posibilități există
— Din cele 424 de apartamente 

i planificate pentru anul în curs — 
'■» spune tovarășul Iordache Nicolae,

șeful șantierului — am predat pînă 
în prezent 72. Evident, față de ter
menele de predare sîntem mult ră
mași în urmă. Dar avem toate condi
țiile create pentru a asigura preda
rea a încă 216 apartamente. Aces
tora le putem asigura, cu posibili
tăți existente : apă, căldură, lumină, 
canalizare și accesul conform pro
iectului.

— Deci în total 288 de apartamen
te. Dar cu 
rămîne ?

— Este 
mare. Cu
asigura, fără nici o rezervă, termina
rea apartamentelor cu cele nece
sare. Pentru aceasta însă ne sînt ne
cesare utilaje grele și forță de lu
cru. Mai mult ne îngrijorează sis
tematizările pe verticală și drumuri
le de acces.

Chiar dacă vom termina lucrările 
de infrastructură de la bulevardul 
care constituie accesul la aceste 
blocuri, el nu va avea legătură cu 
orașul, din cauză că traversează 
două pîrîuri și documentația pentru 
podurile traversaLe încă nu există.

Iată deci că ne aflăm în situația de 
a termina construcția tuturoț blo
curilor din plan și a nu le putea 
preda din cauza 
sistematizare, dar 
mai există timpul 
cutie. Aprecierea
indiferent dacă posibilitățile ni 
creăm noi sau ni se creează, 
ar permite realizarea planului de a- 
partamente. beci să ni se dea, cît 
mai este timp, ajutorul necesar.

Avem convingerea că dacă ni s-ai 
asigura cele nece
sare am putea re
cupera diferența 
de 424 de aparta
mente.

— Dar ce a în
treprins în această 
direcție conduce
rea șantierului ? 
Ajutorul nu trebu
ie așteptat numai 
djn afară.

— Am trimis de
legați în diferite 
regiuni pentru a 
aduce muncitori. 
In eventualitatea 
că vor venî, avem 
asigurate pentru 
ei toate condițiile 
de lucru, cazare și 
masă.

— Darin privin
ța utilajelor grele 1

— Folosim deo
camdată pe cel» pe

care le avem, dar fără rezultatele 
scontate. In privința utilajelor grele 
sîntem într-o dependență totală de 
I.P.I.P. Livezeni. Am luat cu împru
mut un buldozer de la întreprinde
rea de construcții forestiere, dar a- 
cesta a lucrat două zile și s-a de
fectat.

In legătură cu problema utilajelor 
ne-am adresat mecanicului șef al șan-

exe- 
că 
le 

ele

(Continuare în pag. 3-a)

Siluete fermecătoare în ambianța lor — blocuri 
și pomi — al cătuiesc peisajul Vulcanului înnoit.

lună, după-masă ori noaptea, 
brigadierul a fost mereu ală
turi de ei. In cele din urmă 
a găsit răspunsul: lipsea or
ganizarea, spiritul de discipli
nă, iar șeful de schimb nu 
știa să se impună. După o 
lună, schimbul cu pricina ob
ținea realizări apropiate de 
ale celorlalte. Asta s-a intîm- 
plat în toamna anului trecut.

In acest an, brigada de pre
gătiri condusă de 
Covașă a depășit 
sarcinile de plan 
luni trecute, fiind 
fanionul purpuriu

comunistul 
consecutiv 

în cele 8 
distinsă cu 

. ____ ___  de eviden
țiată in întrecerea ’ socialistă. 
Se află deci pe drumul1 cel 
bun.

— Colectivul condus de Co
vașă, este de părere ' șeful 
sectorului .1, ti nărui inginer
Ghicinaș Vasile, alcătuiește 

cea mai destoinică briga
de pregătiri de la secto- 
nostru; și probabil chiar 

Ia mina Uricani. . Băieți 
unul și unul, bine calificați și 
harnici. Intr-un cuvint : 
meni de nădejde.

Pricepufi în executarea 
largi game de lucrări de 
gătiri — suitoare, direcționa
le. planuri înclinate, axe co
lectoare — oamenii conduși 
de Covașă pregătesc de mai 
multe luni intrarea în exploa
tare a unui frontal de mare 
productivitate, pe stratul. 18. 
De la începutul anului au 
înaintat — cu armare metali-

oa-

unei 
рте-

FRANCLSC VETRO

(Continuare în paj. 3*0)



Construcții
Sohedel 

pe lingă 
moderne, 
apară de 

con-

In aafUtrul 
din Paroșeni 
blocurile noi, 
au început să
cîtva timp unele 
Ștruetii bizare, improv), 
zale din diferite resturi 
de material lemnos, Unii 
din cetățenii cartierului, 
din «cei In mintga et 
rara ideas proprletițil 
«re rădăcini adinei 
«Mu improvizat adevl 
rata greieitdrll da pi 
•Ifi ai rimitarl- Iff* 
axamplu. numai in ju-

(3 uri mlol
In grabe lor de a țgi, 

mina mal и*<
taman’ela, milruslerii 
da pe MBlIirul din Pe
troșani au neglijat u- 
neori calitatea lucrărilor 
de fiplsare a acpperișu- 
rllpr. unor blocuri, lă- 
șind unele găuri prin 
care șe infiltrează apa. 
La blocul 58 din cartie, 
ГНІ Livezeni, datorită 
unor astfel de „găuri 
miei" au apărut pete de 
umezeală în 
apartamente, 
loeâtarii z«au 
tr-o ședință 
Suri. Si pină
un reprezentant pi co
mitetului de bloc 
sizat conducerea 
Petroșani, cerind 
pă o echipă să
acoperișul . blocului. In-

mai uruite 
îngrijorați, 
sfătuit І0 
să ia mă- 

la urmă

a se.
l-L-L. 

să vl-
repare

ȘTIAȚI CA • • •

este 
sale

noi, probleme veehl
rul blocurilor nr. 1 și 
2 au apărut nu mal pu
țin de 10 astfel de co
tețe improvizate. Ce-i 
drept, asemenea „pro
prietari" sint puțini |a 
număr. Totuși, suficientl 
pșntru a produce îngri
jorări majorității locata
rilor care nu se împacă 
cu duhoarea neplăcuta 
șmanată de cotețe Ițj 
anul trecut cotețele din 
cartierul respectiv au 
foșt desființate prlntr-o 
hqtărirț a Comitetului

la,., case mari
«•$«’ 
rapre- 

car-
1.8’ 
că 
lor

de construcții pi- 
expirarea terme- 

de garanție. Ce- 
din blocul 

atunci o
96 ap 
eerere 
duș-oau 

șantierului 
din Pe- 

cererea a

terventia a fesi 
piță. Intendentul, 
jontant al I-L.l. in 
(ierul respectiv, M 
format pe locatari 
reparațiile la blocul
trebuie făcute de șan 
tigrul 
nă la 
nului 
tătenii 
făcut
colectivă și 
la conducerea 
de construcții 
troșani Aici,
prințit însă nu o rezol
vare, ei doar un număr 
de înregistrare — nr 
3 931 din 21 iunie 1965 
Cererea cu numărul a 
rămas. Dar a r§mas șl 
acoperișul nereparat 
geaba au intervenit 
catarii în repetate 
duri șă li șe

-------

Ca
lo

riei -
rSzolve

„.Autorul cel mal tradus 
Willem Shakespeare ? Oparele 
au apărut pîpă în prezent în 207 
limbi străine. Urmează Tolstoi, care 
i fost tradus in 04 da limbi. E>os- 

1 în 75 de limbi, Balzac și 
în 65 de limbi.

toevșki 
Pearl 8. Buck

a fost fabricat cel 
diB luiflS, avînd o

...La Așhabad 
mai mare covor 
gUpfafată de 252 metri pătrpti I Pe 
fondul de un roșu aprins al covoru
lui sînț presărate flori albe. Greuta
tea lui este de o tonă, iar pentru a-| 
transporta este nevoie de un vagon,

acte ? De asemenea, nu este permis 
să șa dea copiilor nume proprii 
șțj-ăing. Astfel, gn tetă care a dorit 
să guiță copilului său numele de 
Oscar a trebuit șă-1 numească Oscai- 
re. Funcționarul de la starea civilă 
i-a explicat că un nume terminat în 
consoană nu poate fi considerat ita
lian de origină.

...In unele regiuni din Egipt se 
folosește și acum, pentru irigarea 
pământurilor arabile antica roată hi
draulică, denumită saduf, care da
tează de nu mai puțin de 5 000 de ani ? 
Cînd se lucrează cu această roată se 
cfntă un cîntec special — același de 
60 de veacuri.

...La castelul Hluboka din Cehos
lovacia sint expuse o pereche de 
coarne de cerb considerate cele 
mai mari din lume 1 Ele au 26 de ra
muri și cîntărese 14 kg. Cerbul a fost 
vînat prin deceniul al patrulea.

„.Foste vorbi o fetiță la vîrstș de 
6 eăptămîni? Patru persoene.au de
clarat că au auzit de riteya ori p fe
tiță, născută in apropiere de 
•ad (Iugoslavia), pronunțînd 
cuvinte obișnuite.

Medicii au stabilit că ește 
de o precocitate excepțională.

Novi- 
unele

vorba

...In Italia este interzis să se dea 
unui copil numele propriu al tatălui, 
pentru a nu șe produce confuzii în

Antena pneumatică
V. Urladko, cercetător Ia institutul 

de cercetări științifice al Ministeru
lui Comunicațiilor al U.R.S.S- a pro. 
pus crearea unei originale unteng 
pneumatice, alcătuită din sectoare < 
căror înălțime poate fi reglată, A. 
ceasta permite șă șe obțină anten» 
de diferite dimensiuni. Antena poa
te fi așezată în poziție de lucru fă
ră ajutorul unor mecanisme spe
ciale. înălțimea antenei prțn piă' 
șiunea interioară a ierului eștg po
sibilă datorită faptului ei forțe ae< 
rului trebuie să învingă momentul 
creat nu de corpul întregii ante- 
pa, ci nomei de diferitele e( 
pfttțL

s. vasilbscu

al 
din

alșoelirilor și. In sfîrșlt 
ид' spital pentru dezin
toxicarea alcoolicilor. 
Cum se vede, o adevă
rată casă a contrastelor.

executiv 
eepuler ’
Dar, după cum 
noii „proprietari" sfi
dează această hotărîre 
și n|o| nu s« (inchiseig 
de părerea comitetelor 
da bloc dl» cartier, 
Oa>e nn rwale f| g|s|t 
un ac potrivit pentru 
gojocul „proprietarilor" 
ce locuia jp acele 
blocuri și ear? nțeiiiea- 
ză unele norme alai 
fere ale conviețuirii 
riale?

Sfațului 
Vulcan, 

se vede

cererea, că nimeni 
1ЭД rezolvat-o piuă

, prezent. Conducerea șan
tierului s-a mulțumii 
dear §ă promjță eatste- 
nilor că va lua măsuri 
Iar atitudinea asta biro
cratici se perpetyțază 
Fină țind oare?

Pereții poporului din orașul Craiova.

VARO E T A T I
TURMA CIOBANULUI 

Sadik Orozev. din ma
sivul Pamir-Altai, »e află 
în cea mai mare sigu
ranță, fiind păzită cu 
strășnicie de un lup do, 
mestieit crescut de mic 
împreună cu puii unei 
cățelușe. Lupul trăiește 
In cea mai bună tntele 
aerș cu toată turma.

Ж.ІРЕ UȘA cantinei

din stațiunea neozeelan
deză antarctică Hallet 
Stă scris : „Dacă nu v$ 
place ml nea rea neaetră, 
duceți-yi șă mîiicatî la 
restaurantul cel mgi 
bun, care funcționează 
în clădirea vecină", A- 
nuntul omite insă sa 
mei)țjORj!Ze că respecti
va „clădire yșcină" §e 
află 1» aproximativ eoo 
km, fn stațiunea 
tică vecină Mac

anfsrt 
Murdo

морд

patronul unui bar 
difl Stockholm a co
mandat niște benzi spe
ciale avind înregistrat 
țăcănitul mașinilor de 
scris, 
meniul 
client}) 
calului

TELEFONUL 
AFRICAN

Exploratorii șș miră de mult de viteza cu 
care locuitorii Africii transmit știrile la 
distan '< uriașe. In acest scop ei foloșeșc un te
lefon original — fie un colț de elefant sco
bit, fie un tam-tam. Сц coltul de elefant șe 
poț reproduce șapte tonuri diferite, cu ajuto
rul ungi cerculeț din scoarță de copac cere 
se introduce cu partea exterioară în diferi- 
le
se de aceste instrumente pot fi auzite la dis
tante de rițiva kilometri. Cu asemenea „te
lefoane" se transmit într-o singură zi știri 
la distantă de зоо km.

distanțe de deschizătură. Sunetele emi-

A AJUNS LA 
un nou sport — hoche
iul f>4t» apă — foarte 
răsuîndit în S-U.A, și 
Canada, In duelul sub 
apă, cate permis 
iei adversarului 
eu oxigen, ceea 
obligă să iasă 
la suprafață

să-i 
balonul 

ca îl 
imediat

REVOÎNAINTE DE
ОСТОМ 

la Mosco- 
care tune 

un
Vln?a

LUȚIA DIN 
BRIE exista 
ua o casă in 
tionau concomitent 
magazin pentru
rea băuturilor alcoolice 
cu o ceainărie, o bi
blioteci cu săli da lee 
tură, o societate a anti

aromați sînt stru

gurii L-
Foto:

put de toamnă. 
Sau ce dulci și

Bucurii Ia înce-

N. Moldoveanu

In aeompania- 
acestpr benzi, 

obișnuit) Pi 10- 
iși cheamă sea

ra la telefon soțiile. co- 
municîndu-le că, fflnd 
foarte ocupați )ф ser- 
viciu, sipt nevQiti să 
intîrzie. Auzind yoeea 
satului, o dată cu țăcă
nitul mașinilor soțiile 
nu protestează, ha u- 
neori chiar îi roagă r.8; 
nu se surmeneze mun
cind peste măsură.

LA WINCHESTER 
(ANGLIA) oraș vaetil 
pentru carabinele șale, 
se experimentează o 
nouă armă care 
cidg„ muște, 
proiectată de 
rii unei mari
produse zaharoase.

va u- 
Ea a foșt 
cercetăto- 
fabrici de

ANECDOTE
I • După premieră, publicul aruncă 

pt scenă flori. Cineva aruncă cu 
fîn. Cinci aplauzele încetează, prota
gonistul se adresează spectatorului 
cu finul:

— Vă mulțumesc loarte mult, dar 
nu trebuie să vă sacrificați pentru 
mine șl hrana-

ty* Salut, Mlrko. Da tind пц ne-am 
ăâai văzut! Te-al schimbat foarte - 

/ mult.
i — Scuzați, dar nu sînt Mirko, aînt 

Franio.
— Ia te uită, pină și

schimbat I
niunele ș-a

.1

Г

u лțf I» Tatăl :
ДЛ*- Cînd eram mic, nu 
ț ciodată atilea întrebări 

Fiul:
— De aia nu știi cum 

Ia ale mele.

puneam ni-

să răspunzi

• Oaspetele:
—- Cîinele dv. este tot timpul cu 

ochii la mine
Gazda!
— Nu-I dați atenție. Așa face el 

de țlte ori cineva mănîneă din far 
furia lui.

persoene.au


Vizita сотШогЬг de partid ei de stat 
In orașul Tlrgu*Mureș

E*t« poiiblli r^eupererea 
rimîneril în urm* ?

(Urmate <Hp pag. l-a)

comandă să se facă un studiu teh- 
gigg-есѳпедіе ід acest sens.

Relevîpd faptul că lucrării© la 
fabricile de acid azotic și azotat de 
amoniu sînt in avans eu două luni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat ea ește necesar se acorde o 
діаі іддге atenție obținerii de eco
nomii în etapa a doua a lucrărilor 
de construcție, manifestîndu-se o mare 
grijă fată de calitate. El și-a expri
mat convingerea că planul produc
tul d§ îngrășjmințg ezotggșe va 
fi depășit |i a ur<t eglșctivgjpi șge- 
Pțs în atingerea acestui obiectiv.

Pa U пдца cetate a chimiei, ее 
B^yneșțe apoi spre g străveche „ae- 
țațe a grasului, ub vechi cartier da- 
tfgd din șdeglul al XVII-lea, aflat și 
si îs elie? întinerire, іц apropiere 
eștp situat Institutul medico-farma- 
ceutle, un alt obiectiv al vizitei.

Drujnul spre aceșt lăcaș universi- 
tit Străbată noul cartier Mihai Vi- 

țrece prin dreptul noului 
x social studențesc. Pe străzi 

este o entuziastă revărsare de ti
nerețe. Sînț studenții aflați în pra- 

zări în îmbogățirea conținutului în- 
vățămîntului, a formelor de predare 
Și a cercetării științifice, 

Vorbitorul a evidențiat apgi ГР- 
guj unui nou an dș învătămînț. Ei iui important pe care ii au cadre-
primesc eu vii aplauze sesirea gas- Ie didactice din invătămintul su

perior medical în pregătirea unor 
Specialiști la nivelul exigepteter 
mulț sporite pe care știința și 
practica medicală le nun slujitori
lor lor. Partidul și statul nostru 
au acordat și vor acorda în con-

petilor dragi.
Vizita conducătorilor de partid și 

de stat se înscrie ca un eygnitnent 
memorabil în viata institutului. în
ființat acum 20 de ani, I.M.F. din 
Tg. Murgș 5-a dfiivgltat, ajuPgÎBd 
în prezent să albă pește 1 000 de 
studenți pregătiți de circa 300 de ca
dre didactice.

In sola consiliului științific are 
loc înțîlnirșa conducătorilor de 
partid și de stat cp cadre didactice 
ale institutului.

Eulnd cuvîntul, prof. dr. Gsogor 
Ludovic, rectorul institutului, a subli
niat că vizita conducătorilor iubiți 
«i poporului, constituie o deosebită 
Cirut^e pentru institut. El a arătat 
ei întregul colectiv al institutului, 
alcătui* din cadre didactica *1 ștu- 
denți români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, se află sub 
puternica impresie a istoricului e- 
veniment din viata partidului și tă
rii noasțre — Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

Au țuat apoi cuvîntul prof. Zeno 
Barbu și Tiberiu Maroș, conferen
țiarii Zoltan Ander și Pop D. Popa- 
loan, prorector ai institutului, care 
au subliniat grija permanentă a 
partidului și guvernului față de in
stitut, realizările obținuțe în ultimii 
ani. în pregătirea viitorilor medici 
și farmaciști au ridicat probleme 
legate de perfecționarea procesului 
de învățămînt și de îmbunătățirea 
cercetării științifice. In continuare, 
ei au relevat, ca un fapt de seamă 
în viata științifică a tării, întâlnirea 
de la București din luna mai a con
ducătorilor de perfid și de stat cu 
oamenii de știință,

In cadrul întîlnirii, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a relie

fat necesitatea folosirii cîț șnai 
depline a mijlegPBier вц cjre a 
fost dotat institutul, a unei cit maț 
bune oigajiișări « ațț|yițȘțij dg cer
cetare științifică în care rolul prin
cipal trebuie să-l aibă cercetătorul 
însuși. И a scos în evidență că e- 
sentișlul in munca didactică trebu
ie șă fie fprinarga Biedi&lui, a spe
cialistului cu o gîndire înaintată, 
receptivă la tot ceea ce apare nou 
în știință.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
subliniat că problemele învățămîn- 
t«i4i Sî ?tifflț₽i sîfit Ш vor fi în per- 

în aiențiq perfidului g| sta
tului nostru.

Adresîndy^e țelor prșzenți, to- 
varășul Nieolpe Cgaușeșgu « ară
tat o| înfilnlrea CU cadrele didactice 
de la Institutul ^edjc«»ț?№ae©uiic 
9 fgaț deosebit de plăcuță și folo- 
sjtggre. Rșfefindu-șe le recitatele 
рорЩѵе obținute de colectivul l»- 
șțițuțuigj în munca de invătămînt și 
de gereețsm șfiinfifișăi el a subliniat 
C| acestea trebuie să copștitgie 
punctul de plecare spre noi reali- 

tinuare atenția cuvenită asigurării 
unei baze materiale corespunză
toare sarcinilor mereu sporite care 
revin învățămintului superior și 
cercetării științifice, ca si a unei 
documentații țpt mai bogate pen
tru șa specialiștii noștri să poată 
fi la curent cu toate cuceririle 
științei pe plan mondial.

Jn încheierea cuvintului său, se 
cretnrgl general al G.C. al P.C.R. 
a felicitat colectivul de cadre di
dactice șț pe studenții Institutului 
medico-farmaceutic pentru rezulta
tele obținute și le-a uraț noi suc
cese in activitatea lor.

OAMENI DE NĂDEJDE
(Utmate din pag. l-d)
■ii» . ___ ---------Г"-

că — în reci aer» iși dorm 
somnul de milenii, peste 500 
metri lipiari, excavfnd Î20 va
goane de cărbune și piatră-, 
sarcina de plan lunară o rea
lizează în proporție de 104— 
13S la șută. iar randamentul 
planificat (1 depășesc In mod 
rjtmic. Am cerut și brigadie
rului părerea despre ortacii 
sat

— is vrednici toți. Despre 
minerii Parasahtv Gheorghe 
Nistor Gheorghe și Korom Io
sif, a/utorii de mineri Vlad 
Nicolae și Ciobanu piorea 
vagonetarii Veres Bala. Mo- 
jaatcă Gomei și Qismaru Pa- 
vel nu pol să spun dealt lu
cruri de laudă.

— Dar în afară de munca 
la mină ortacii dumneavoas
tră ce preocupări au ț

— Unii invofd. se califică;

Conducătorii de partid ăl Й Itat 
străbat apoi vaste si luminoasa 
piață в trandafiriii ргщ mijlgeui 
unei mari mulțimi de oameni мй 
aplaudă îndelung. Ой aici, ei ge 
îndreaptă spre lgeul unde se va 
înălța noul leslrv- a ей*Ш cops, 
trucție va începe în primăvara a- 
nuluj Viitor.

{.a Jocul de amplasare, țp Parcul 
Harghita, oașpgții sîjjț înțîmninați 
Й președintele Șfgțuluj popular 
orășenesc, Joșif Udvgrhelyi, și de 
Colojnfln Rado, arhitect-șef al re- 
giguii, care cjă explicații îg fpța 
schițfi viitorului centru cultural 
al orașului.

Discuția contiguă în fața mache
telor expuse în șala oglinz.igr din 
Palatul cultural

Tovarășul Nicolae Ceaușeșțu a- 
trage atenția ca noul teatru să șe 
încadreze in ambianța arhitecto
nică й orașului.

In continuare, oaspeții au vizi
tat șala de spectacole a Palatului 
cultural unde au șșcaltat un 
fragment din Passacgglla de Bach 
executat la orgă, au admirat fres
cele șl vitraliile cp împodobesc 
acest lăcaș de cultură restaurat 
recent, s-au oprit jn sălile Muzeu
lui de artă.

La ieșirea din Palatul cultural, 
oaspeții iși iau rămas bus de la 
cetățenii orașului Mii de oameni 
ovgțiopegză îndelung,

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat la Țirgul Mureș a pri
lejuit o puternică manifestare de 
atașament a locuitorilor orașului 
față de partid și guvern, față de 
patria noastră Șpciojistă, O mani
festare a hotărîrii oamenilor mun
cii din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară de a da viată Directi
velor Congresului al Ш-lea gl 
R.C.R.. de a înfăptui nestrămutat 
politice partidului Comunist Ro
mân de desăvirșire a construcției 
socialiste în tara noastră

MIRCEA MOARCAS 
PAUL DIACQNESCU 

ADRIAN IONESCI’

Vlad și Ciobanu urmează 
cursul de calificare pentru mi
neri. VȘres pe cel de ajutori 
mineri, Paraschiv este pasio
nat de vînătoare, iar Vereș a 
tost numit de curînd căpitanul 
echipei de popice din Uricani. 
De sport. ma> ales de fotbal 
și de filme bune șintem toți 
amatori.

...l.a începutul acestei sap- 
tămîni. topografui sectorului 
s-a prezentei la transversala 
nr. s de la stratul 18, actualul 
loc de muneă al brigăzii lut 
Covașa, pentru a mo sura ce 
s-a realizat aici in două de
cade. După întinderea ruletei 
și un scurt calcul a rezultat 
că brigada și-a realizat pla
nul lunar. Oamenii lui 
Covașă nu se (iezmfnt : sînt 
intr-adevăr oameni de nădej
de. Abatajul Iroptai din stra
tul 18 va intra la timp în 
exploatare.

fiJimatfț dm вад, ми
tierului, tovarășul Pefiovan Hjg. Ias 
tă ce ne-a relatat :

— Buldozerul rpprezițjtă la ora 
actuală o problemă ‘ pentru noi. In 
pluș dp aceașțp ne frămîpță faptul 
Că ЛИ putem fglosi celelalte utilaje 
cu suecee, în deuă sebimburi, din 
cauză că nu avem mecanici. In a- 
fară de aceasta, conducerea grupu
lui de multe ori în loc să ne ajute 
ne dezorganizează. Sînt luați de la 
noi raeeaniei și oameni de întreține
re în repetate rînduri fără știrea 
mea și mutați la șlte șantiere, sau 
primesc ordine fără vree înștiințare 
mai die timp, să dau la cutare sau 
cutare șantier mecanici. In felul a- 
cesta eu nu mai peț să-mi organizez 
патер ii.

Ințrucîț maistrul Debner Carol 
conduce lucrările de la blocul б 1, 
eu termen de predare in acest an, 
am eenit ai părerea sa.

5F- Vom termina bjșeul В 1 cu 
toate lpcrărfie interioare, alimenta
rea cu apă și canalizare, dar de 
predat nu se va putea preda. Sche
lă de fațadă pentru executarea tneă 
de pe acum a finisajului exterior 
nu avem, după cum nu avem nici 
pentru blqcul E 2. Nu văd cum s-ar 
putea rezolva problema sistematizări', 
pe verticală și drumul de acces. In 
cpndițiile existente ele nu pot fi 
terminate.

Nu frînafi spiritul 
de inifiativâ.

Mlllți dintrș maiștrii de pe șan
tierul Vulcan reclamă următoarea 
stare de lucruri: „O vreme autori
tatea noastră și spiritul nostru de 
inițiativă erau puse în pericol din 
cauză că eram într-o dependență to
tală de serviciul de normare, conta
bil etc. Pentru cel mai mic lucru pe 
care-1 făceam, trebuia să cerem în
cuviințarea cuiva. Acum această ano
malie s-a pus la punct. Dar s-a pus 
la punct numai în relațiile noastre 
în șantier, căci în relațiile noastre 
cu cgnducerea grupului, și în special 
cu trustul, au rămas aceleași ten
dințe de frînare a inițiativei noas
tre. Cînd am hotărît un lucru de 
comun acord cu conducerea șantie
rului (și datorită acestei gîndiri și 
hotărîri colective s-au realizat mul
te lucruri în ultima vreme n.n.) con
cepția noastră a fost dată peste cap 
de către conducerea grupului sau a 
trustului". Situația aceasta a fost 
confirmată de către șeful șantieru

De ce m se termină lucrările ?
La intersecția Străzilor Eroilor 

Constructorul și 1 Mai din Petroșani 
au fost făcute săpături pentru repa
rarea conductei de apă, încă în luna 
mai anul curent. Lucrările nu s-au 
tgțminat, Săpăturile au întrerupt 
accesul vehiculelor în strada Eroi
lor, iar pietonii traversează g pun
te îngustă, improvizată din seînduri 
pentru a ajunge în oraș. Acest lu- 

lui, Conșidgrăm e| ай я Ціве a se 
proceda așa. Nu toți oamenii ajung 
Ig acejgși rezult^ pe aCSgșfi Qgle. 
De multe eri oamenii aeestia, le
gați nemijlocit de preducțig, g|șesc 
igije ode mai г9ріф? si mai eegn°- 
mice de a ajunge la rezultatul do
rit. înainte de a infirma o inițiativă 
ea trebuie judecată eu ifisderns- 
mînt.

H&runfițuri 
mimai în apavenftt

In ziua anchetei, un grup de 
elevi ai Școlii profesionale Șa șon- 
ștruftii sg plimba ilfl niei un rost 
pe șantier. Șe pjimha dg dggă gfie. 
Pe cp ?

— Nu Ji s-ац terminat formalită
țile legate de angajament — spune 
maistrul Dobner. Trebuie să lucreze 
la latul meu, dar stau din cauza unui 
mărunțiș. Si nu că ar fi pinevg ggje 
UU vrea să facă acșșt lucru, Ца 
personal, există a singură funcțio
nară care face angajări, iiphidăH, 
concedii, bonuri de masă și eftp și 
mai cîte. O depășesc în med firesc 
lumările de bfinu cerute fip unwși- 
tățije șantierului.

Alt aspect. A soșiț în șanțieț o 
mașină încărcată cu beton- Rp№ 
din spate de pe partea dreaptă sîpt 
amîndouă în pană. Cu ieneli' «i 
nervi șoferul abia reușește dă 
ajungă la destinație după ce f îm
prăștiat o parte din beton pa driUtn. 
O pană se poate întîmpla la er|ce 
mașină. Dar starea de plîns în care 
se afla mașina cu pricina amintește 
o nepăsare condamnabilă manifesta
tă de I.P.I.P. — Livezeni față c|e 
acest autovehicul. Din cauza aces
tei nepăsări, mașina a foșt scot i 
din producție la ora 11 într-o zi 
prielnică de lucru. E lesne de ima
ginat ce se întîmplă aduuînd la UD 
loc „mărunțișuri" de acert fel, Ciște 
să pună la punct acesîr? nereguli 
dacă nu conducerea trustului, a 
grupului, a șantierului ? I,

☆

Concluzia care se desprinde din 
ancheta noastră pe șantierul Vulcan 
este următoarea: timpul material 
pentru recuperarea râmîneru In ui- 
mă, cu planul de predări la aparta 
mente, există. Toate cauzele care se 
împotrivesc la aceasta sînt posibile 
de înlălurat. De înlăturarea lot tre
buie să se ocupe cn toată răspunde
rea conducerea șantierului, a grupu
lui, a trustului. încrederea în for
țele proprii, în posibilitatea îndepli
nirii planului, pe care o manifestă 
colet .vul șantierului să fie fără re
zerve stimulată prin acordarea aju
torului solicitat.

сгц este supărător pentru cetățeni, 
îndeosebi noaptea. Acum, cînd a ve
nit toamna, cetățenii se întreabă în
grijorați : oare nici la iarnă nu vor 
fi terminate reparațiile ? Conducerea 
l.G.O. Petroșani ar trebui să ur 
genteze terminarea lucrării.

MARGINEANU MARIN 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I. 6,00 Concertul 
dimineții; 6,55 Recomandări din 
program; 7,00 Radiojurnal; 7 15 
Muzică ușoară; 8,00 Sumarul pre- 
sei,- 8,06 Pagini din opereta „Plu
tașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu; 3.30 Teatru la mjerofor 
pentru copii: „Făt frumos din la 
crimă" de Mihai Enjinescu,- 9,30 
Meiodii populare, 10,00 „Mozaic 
muzical"; 11,Q0 Interpret! de mu
zică ușoară: Puica Igiroșanu. Cri» 
tian Popescu, Rita Pavone, Pau' 
Anka, Barbel Wacholtz, Johnny 
Halliday; 11,15 Emisiunea Cinema; 
tl,40 Recital Ludovic Spleeș; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Melodii 
populare interpretate de Lucretia 
Ciobanu șl Marcel Budală; 12,30 
Recomandări din program; 12,35 
Mic dicționar de muzică ușoată

— Literele J, К, I; 13.30 De toate 
pentru toti; 14,25 Piese instrumen
tale de mare popularitate In in
terpretarea soliștilor noștri; 15,00 
,Prono-melodia", emisiune muzical- 
distractjvă; 15,1$ Sport și muzică; 
18.15 Melodii populare la cererea 
ascultătorilor, 19,00 Invitație la 
dans; 20,00 Radiojurnal; 20,20 Tea
tru la microton: „Primarul cartie
rului" de Eduardo de Filtppo; 21,50 
Muzică ușoară; 22,00 Radiojurnal 
Spori Buletin meteorologie; 22,20 
Mari violoniști Jșcques Tbi 
baud; 22,31 Vă invită la dans or-
cheștrel®: Blectrecord, Gino Me< 
coli Max Greger. Paul Ghenter
Frank Pourcel. Mircea Papovici
Perez Prado; 23.15 Din creația s
nescienă vă prezentăm Sulta 1 opus 14.10

9 in Do major pentru orchestră; 14,15 Muzică mexicană interpreta- 
0Э.53 flulețin de știri. tă de formația ,.Lo» Cosienos";

PROGRAMUL II 6 00 Paradă me, 14,30 La microfon : satira și ищр- 
lodlllpr; 0.30 CIntă fanfara repre- ru); >5,15 Muzică ușoară; 15,28 

Recitalul pianistului Corneliu 
Gheorghiu; 16,00 Muzică populară; 
10,30 „Am îndrăgit .0 melodie" — 
muzică ușoară,- 17,00 Piese corale 
de mare popularitate; 17,15 Cărți 
care vă așteaptă; 17,30 Canțonetele 
dumneavoastră preferate; 18,00 
Varietăți muzicale; IȘ.OO Buletin 
de fttri; 19.05 Recital Lucia Stă- 
nescy — arii din opere; 19.30 Din 
tezaurul nostru folcloric; 20.00 Se
renade instrumentale de Alexan
dru Pașcanu și Mircea Chiriaș; 
2045 O mare interpretă a jazz-ului 
— Ella Fitzgerald; 20.30 Ritm me
lodie, bună dispoziție,- 21,00 Ra
diojurnal; 21,20 ..Mi-eștl dragă" 
— emisiune de romanțe; 21,45

l^.OO Concert de ргіпг; 14,00 Bu- Pagini umoristice; 22,00 Serată 
lefin de știri Buletin meteorologic; dansantă; 22,30 Interpret! de Qpe- 

Recomandări din program; r|5 Rita Gorr. Evgheni Kibkalo.

zentatlvă a Armatei; 7,00 Cu cin 
tecul și jocul prin regiunile pa
triei; 7,25 Recomandări din pro
gram; 7,30 Radiojurnal; 7,45 Chi
tarele vesele; 8,00 Clubul voioșiei;
8.30 Uverturi de mare popularitate.- 
8.55 Piese de estradă interpretate 
la diferita instrumente; 9,30 Anun
țuri, muzică; 9,45 Citite corul de 
copil al Radioteleviziunii; 10,00 
Melodii populare cerute de ascul
tători; 10,30 Buletin de știri; 10,35 
Muzică ușoară, b.OO File de ca
lendar muzicali 12,00 Rapsodii de 
toamnă — emisiune da versuri; 
12,15 Cintă Constantin DrăgMct;
12.30 Pagini din operete elaeiCe 
Interpretate de elntăretil ndetri;

Joan Sutherland, Giuseppe di Ste
fano. Arta Florescu, Kirp Bprg și 
Eberhard Wachter, 23,00 Buletin 
de Știri; 23,05 Muzică de dans; 
0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
26 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Zborul întrerupt,-’ REPUBLICA! 
Cum se reușește în dragoste; LO- 
NEA: Vinetou,- ANINOASA î Bei 
colonei; VULCAN : Bebelui mag
nific; CRIVIDIA ; Valea vulturi
lor, PARCSENI; Pădurea spînzu- 
raților seria I si Hr LUPENJ — 
MUNCITORESC: Oliver Twist;
BĂRBÂTEN1: Comisarul Malgr»< se 
înfurie; URICANI: So^țe ani de 
căsnicie.



Dezbateri generale 
Adunării Generale

: NEW YORK 24. — Trimisul spe
cial al Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite:

In cea de-a doua zi a dezbaterilor 
generale, au luat cuvintul miniștrii 
de externe ai U.R.S.S. — A. Gro- 
mîko, Canadei — Paul Martin și 
Hrnguayului — Luis Vidai Zaglio.

A. A. Gromîko, a expus poziția 
Uniunii Sovietice în cele mai actuale 
probleme ale situației internaționale. 
El a condamnat cu fermitate acțiunea 
S.U.A. în Vietnam și a subliniat că 
tLR.S.S. a acordat și va acorda aju
torul frățesc necesar R. D. Vietnam. 
Ministrul de externe sovietic a fă
cut o serie de propuneri, printre 
care propunerea ca la mijlocul a- 
rtului 1966 să fie convocată confe
rința mondială pentru dezarmare și 
ca la Adunarea Generală a O.N.U. 
să se discute ca un punct impor
tant și urgent problema „Cu privire 
la inadtnisibilitatea amestecului în

Memorandumul 
R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres).
la 23 septembrie a fost dat publi

cității un memorandum al guvernu
lui R. D. Vietnam care cuprinde o 
amplă trecere în revistă a politicii 
de intervenție, agresiune și război 
dvsă de Statele Unite împotriva 
Vietnamului.
’Th document se condamnă energic 

faptul că în timp ce a formulat pro
puneri privind „discuții necondițio
nate", „o încetare a focului" sau 
„o suspendare a raidurilor de bom
bardament asupra Vietnamului de
nord", președintele Johnson a hotă
rît trimiterea de trupe suplimentare 
Și noi cantități de arme moderne în 
Vietnamul de sud. Aceasta, mențio
nează memorandumul, reprezintă o 
încercate de a înșela și liniști opi
nia publică iubitoare de pace și 
totodată o încercare de a forța po
porul vietnamez din ambele părți 
afe țării să depună armele, în timp 
ce trupele americane intensifică 
agresiunea.

Memorandumul subliniază că po
ziția guvernului R. D. Vietnam, fă
cută cunoscut la 8 aprilie 1965, re
prezintă „singura bază justă a unei 
rezolvări a problemei vietnameze.

în sesiunea 
a O.N.U.

treburile interne ale statelor, des
pre apărarea independenței și suve
ranității lor, precum și proiectul de
clarației corespunzătoare.

Paul Martin, ministrul de externe 
al Canadei referindu-se printre al
tele la problema dezarmării, a sus
ținut poziția adoptată de S.U.A. în 
Comitetul „celor 18". El s-a declarat 
de acord cu proiectul convocării 
unei conferințe mondiale pentru de
zarmare atrăgînd atenția asupra ne
cesității pregătirii ei minuțioase. El 
s-a pronunțat pentru participarea R. 
P. Chineze la această conferință.

Ministrul de externe al Urugua- 
yului, Luis Vidai Zaglio, a făcut o a- 
naliză detaliată a problemelor eco
nomice majore a căror rezolvare in
tră în sarcina O.N.U. El a cerut 
sporirea fondurilor alocate pentru 
stimularea dezvoltării economice a 
statelor, pe baza reducerii cheltuie
lilor militare.

guvernului

Orice alte soluții sînt neadecvate, 
ca și orice soluții care urmăresc o 
intervenție a O.N.U. în situația din 
Vietnam, deoarece ele sînt funda
mental contrarii acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam".

In încheiere, memorandumul rea
firmă hotărîrea poporului vietnamez 
de a lupta pînă la victoria finală și 
cere ca guvernul american să-și re
tragă trupele și materialele de răz
boi din Vietnam.

încheierea Conferinței miniștrilor de finanțe 
ai țărilor Commonwealth-ului

KINGSTON 24 (Agerpres).
Joi s-au încheiat lucrările Confe

rinței miniștrilor de finanțe ai țări
lor Commonwealth-ului, care s-au 
desfășurat timp de două zile la 
Kingston, în Jamaica. In comunicatul 
final dat publicității se arată că de
legații au căzut de acord ca la pri
ma conferință generală a Common
wealth-ului să fie luate în discuție 
măsurile privind introducerea unui 
sistem de prețuri acceptabile pentru 
materiile prime importate din țările 
în curs de dezvoltare. Comunicatul 
subliniază că a fost discutată și 
problema lichidității monetare inter

MOSCOVA

lltiogil piieteniei papoarelor 
i. D. Беппзое 
11 Osiinli Soiietice

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La 24 septembrie, în Sala Con

greselor din Kremlin a avut loc 
un miting consacrat prieteniei po
poarelor R.D. Germane și Uniunii 
Sovietice la care au participat L. 
Brejnev, A. Kosîghin, A. Mikoian 
și alți conducători de partid și de 
stat sovietici, delegația de partid 
și guvernamentală a R.D. Germane, 
în frunte cu W. Ulbricht, nume
roși oameni ai muncii din capitala 
U.R.S.S.

Mitingul a fost deschis de N. 
Egorîcev, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S, 
care, în n urnele locuitorilor capi
talei sovietice, a salutat delega
ția de partid și guvernamentală 
a R.D. Germane.

La miting au luat cuvîntul L, 
Brejnev și W. Ulbricht,

In aceeași zi, la Kremlin a fost 
semnat comunicatul cu privire la 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R.D.G. în U.R.S.S

Comunicatul a fost semnat din 
partea sovietică de L. Brejnev, A. 
Mikoian și A. Kosîghin, iar din 
partea germană de W. Ulbricht și 
W. Stoph.

Noi raiduri aeriene 
asupra teritoriului 
R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres).
Agenția vietnameză de presă 

anunță ca la 23 septembrie gru
puri de reactoare de luptă ameri
cane au efectuat noi raiduri ae
riene, asupra provinciilor Son La 
și Phu Tho din R.D. Vietnam. For
țele antiaeriene locale au doborît 
trei avioane.

naționale, precum și încercările 
care se fac în prezent pentru îm
bunătățirea sistemului monetar in- 
teroccidental. Participanții au căzut 
de acord să susțină la conferința 
anuală a Fondului Monetar Interna
țional propunerea privind majorarea 
cotelor de participate a membrilor 
F.M.I. cu 25 la sută. Documentul 
subliniază importanța convorbirilor 
în vederea reglementării crizei ac
tualului sistem monetar interocciden- 
tal în strînsă legătură cu îmbunătă
țirile care ar trebui să fie aduse 
în avantajul țărilor mai puțin dez
voltate.

Prezențe românești
SANTIAGO DE CHILE.
La Santiago de Chile s-au des

chis lucrările sesiunii anuale a Co
mitetului Executiv al Organiza
ției Internationale a ziariștilor, la 
care participă 60 de delegați ai 
organizațiilor ziariștilor din 30 de

Rezoluția plenarei C.C. al P.C. Francez
PARIS 24 (Agerpres).
Plenara C.C. al Partidului Comu

nist Francez și-a încheiat la 24 
septembrie lucrările.

Plenara a adoptat o rezoluție pri
vitoare la alegerile prezidențiale din 
5 decembrie. Pe baza raportului Bi
roului Politic, prezentat de secreta
rul general al partidului, Waldeck 
Rochet, plenara a hotărît să sprijine 
candidatura lui Francois Mitterrand, 
ca exponent al forțelor de stînga și 
democrate.

In raport se subliniază că în ul
tima Vreme s-a creat posibilitatea 
unirii tuturor forțelor de stînga ■ în 
vederea unei acțiuni comune în ale
gerile prezidențiale, și, deși politica 
lui Mitterrand nu cuprinde toate 
propunerile Partidului Comunist, el 
a prezentat o platformă politică în

Atentat neizbutit împotriva 
Iui Chombe

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

joi, după ce a participat la un 
meci de fotbal pe stadionul „Bau- 
douin" din Leopoldville, primul 
ministru congolez Moise Chombe 
a fost ținta unui atentat. Cei doi 
cetățeni care ar fi încercat să-1 
asasineze au fost arestați. Agen
ția Reuter menționează să poliția 
congoleză ar fi descoperit o listă 
a persoanelor care au pregătit a- 
tentatul împotriva primului mi

Evoluția evenimentelor 
din Bolivia

LA PAZ 24 (Agerpres).
Situația politică internă din Bo

livia a devenit in ultimele zile tot 
mai apăsătoare pentru actuala jun
ta militară, condusă de generalii 
Rene Barrientos iși Ovando Can- 
dia. Incidentele petrecute in re
giunea minieră Catavi-Llallagua— 
Siglo Veinte, în cursul cărora au 
fost înregistrați numeroși morii și 
răniți, au sporit încordarea care 
constituie principala caracteristică 
a vieții politice din Bolivia, înce- 
pînd din toamna anului trecut. 

tari europene, asiatice și latino- 
americane. Din Republica Socia 
listă România, la lucrările Confe
rinței participă o delegafie con
dusă de Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din Republica 
Socialistă România.

multe puncte apropiată de cea a 
Partidului Comunist, Plenara a apre
ciat că sprijinirea) candidaturii Iui 
Mitterrand va contribui Ia crearea 
condițiilor necesare pentru consti
tuirea unei uniuni a partidelor și 
organizațiilor de stînga, pe baza u- 
nui program comun.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de Raymond Quyot cu i pri
vire la situația din Vietnam și kStap- 
ta pentru pace și a adoptat у rezo
luție îr. această problemă.

Au fost de asemenea adoptate o 
rezoluție în care aprobă raportul 
prezentat de Georges Marchais cu 
privire la situația economică și so
cială a oamenilor muncii și cu pri
vire la lupta pentru apărarea reven
dicărilor lor, precum și o serie de 
alte rezoluții.

nistru, pe care figurează printre 
alții și ministrul sănătății Andre 
Labaya, precum și o serie de li
deri ai partidului Conaco, tutelat 
de însuși Chombe.

Observatorii de presă mențio
nează însă că n-ar fi exclus ca 
atentatul să fie o simplă înscena
re care să-i ofere lui Chombe pri
lejul de a se răfui cu o serie de 
„disidenți" din Conaco, deț^rece 
aceștia nu-i acordă în parlament 
sprijinul scontat. *■ 

cînd a fost răsturnat de Ia putere, 
de actuala juntă fostul președinte. 
Paz Estenssoro. După ce guvernul 
a trimis împotriva minerilor trupe 
înarmate care au tras în munci
tori, el a hotărît închiderea mine
lor lăsind pe mineri și familiile 
lor fără posibilitatea de a-și cîș- 
tiga existența. Paralel cu aceste 
măsuri, junta a interzis unor li
deri politici din opoziție orice ac
tivitate în legătură cu incidentele 
petrecute în regiunea minieră. In
tre aceștia, se află Frederico Al
varez Plata și Ernesto Ayala Mer

• PRAGA. — La mina „Petr Bez- 
ruc“ din Ostrava au fost extrase 
primele cantități de cărbune din 
noul put de foraj, a cărui adîncime 
este dc 1 100 m. Acesta este cel raai 
adine puț de foraj din bazinul car
bonifer Ostrava-Karvina. Turnul de 
extracție al puțului este de 57 m 
înălțime.

• JOHANNESBURG. — 30 de 
africani ai grupării Pogo a Con
gresului panafrican, interzis de 
autoritățile rasiste sud-africane, au 
fost condamnați în total la 123 ani 
de închisoare, în baza unei legi pen
tru reprimarea celor care se pro
nunță împotriva politicii de apart
heid.

■ t i •

• BAGDAD. — Vorbind în ca- 
tbhîl unei conferințe de presă, noul 
prim-ministru al Irakului, Abdel 
Rahman Al Bazzaz, a anunțat că în 
recenta încercare de lovitură de 
stat sînt implicate 65 de persoane. 
O parte se află sub stare de arest, 
iar alții s-au refugiat în străinătate. 
Printre acestea se află 45 de mili
tari și 20 civili. El a spus, de ase- 
inenpa, că, cu prilejul lichidării com
plotului nu au avut Ioc lupte si 
nici un fel de vărsări de sînge.

• NEW YORK. — Intr-un memoriu 
explicativ, publicat joi la New York, 
în care se solicită sprijinul în fa
voarea cererii de a se înscrie „pro
blema cipriotă" pe ordinea de zi a 
celei de-a 20-a sesiuni a Adunării 
Generale, reprezentantul Ciprului 
ia O.N.U., Zenon Rossides, „a rea
firmat voința guvernului cipriot 

PE SCURT • PE SCURT
de a garanta minorității turce de 
pe insulă, drepturile universale 
recunoscute minorităților".

• RABAT. — Hoile torențiale 
care au bîntuit în ultimele zile în 
regiunea Safi din Maroc au provo
cat revărsarea apelor torentelor 
din apropierea localității Souk el 
Nagua. Potrivit primelor rapoarte, 
această calamitate a cauzat moar
tea a 75 de persoane, iar alte cî- 
teva zeci au fost declarate dispă
rute. Autoritățile au menționat că 
pînă în prezent nu a putut fi sta
bilit numărul precis al victimelor 
acestor neașteptate inund/ .1 din 
regiunea Safi.

• PRAGA. — O delegație guver
namentală a Kuweitului, condusă 
de Jamer Ai Ahmad Al Sabah, vi- 
cepremier și ministru al finanțelor, 
comerțului și industriei, a vizitat 
timp de cinci zile Cehoslovacia. In 
cadrul convorbirilor avute au fost 
discutate problemele referitoare la 
participarea Cehoslovaciei la dez

voltarea industriei petrochimice din 
Kuweit ș> la schimbul unor dele
gații de specialiști.

• WASHINGTON. — Adminis
trația Națională pentru Aeronautică 
și Cercetarea Spațiului Cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că la 24 sep
tembrie vehiculul spațial „Mariner - 
4“ a încetat să mai transmită me
sajele sale pe Pămînt, transmisie 
începută la 28 noiembrie 1964. „Ma- 
rîfter-4", care a luat la 14 iulie pri
mele fotografii ale planetei Marte 
de la o distantă de 10 00C km, a 
parcurs 660 milioane km pe orbita 
să în jurul Soarelui,

TOKIO. — Vineri dimineață la 

centrul militar de telecomunicații 
de la baza navală americană din 
Kamiseya — situat la 24 kilome
tri sud-est de Tokio — a izbucnit 
un puternic incendiu, care a distrus 
clădirile de pe o suprafață de pes
te 1 000 metri pătrați. Potrivit de
clarației unei oficialități militare 
americane, cinci soldați americani 
au fost uciși, 11 sînt grav răniți, 
iar șapte sînt considerați dispă
ruți.

• LONDRA. — Potrivit unui co
municat al Ministerului Aviației al 
Marii Britanii, joi a avut loc la 
baza de la Spadeadam încercarea la 
sol a rachetei britanice „Blue 
Streak", care formează primul etaj 
al rachetei „Europa-1". Celelalte 
două etaje ale rachetei vor fi fur
nizate unul de Franța și altul de 
R. F. Germană. Racheta „Europa-1“ 
va fi folosită pentru plasarea pe 
orbită a unui satelit construit în 
Italia.

• ISTANBUL. — Joi seara pe 
puntea petrolierului turc „Barba- 
ros", aflat în largul Mării Mar
mara, a avut loc o puternică ex
plozie în urma căreia 15 persoane 
au fost omorîte, iar alte 8 rănite. 

cado, membri ai Partidului Mișca
rea națională revoluționară, foști 
colaboratori ai președintelui Paz 

Estenssoro.
O dată cu interzicerea activi

tății liderilor opoziției, a declarat 
ministrul de interne, Oscar Qui
roga, a fost interzisă și activitatea 
a 25 de lideri ai Federației mun
citorilor minieri din această re
giune.

In întreaga țară, relatează a- 
gențiile de presă, a sporit nemul
țumirea față de măsurile luate de 
guvern împotriva minerilor. In La 
Paz, capitala țării, a fost organi
zată joi o demonstrație de pro
test a studenților, care au cerut 
guvernului să retragă trupele tri
mise în regiunea minieră, să re
deschidă minele și să înceteze re
presiunile împotriva liderilor opo
ziției. Ca răspuns la această de
monstrație, precum și pentru a 
preînfîmpina aplicarea planurilor 
de a se ține mari demonstrații pe 
străzile orașelor boliviene împo
triva politicii juntei militare, gu
vernul a luat măsuri de interven
ție în caz de urgență. Totodată, 
purtătorul de cuvînt al juntei a 
anunțat că orice demonstrație va 
fi reprimată cu hotărîre.
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