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Maneta controlerului de ma
nevră a instalației de extrac
ție pare a fi timona unui va
por. Mina mecanicului mașinii 
se apropie de metalul lucitor 
al manetei cînd energic, cînd 
asemeni unei mîngîieri. Ai im
presia că vasul trebuie să se 
strecoare printr-un labirint de 
insule, să ocolească stinci... 
Dar fiecare dintre aceste miș
cări se amplifică de sute, de 
mii de ori în zborul vertiginos
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Alegere pentru un loc de deputat 
in Marea Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit prin decret data de 28 noiembrie 1965 pen-
»

tru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională în locul devenit va
cant în circumscripția electorală nr. 12 Berești, regiunea Galați.

Cei care biruie timpul
<| La școala dîrzeniei minierești
• învingătorii — oamenii
• Calea spre succese: randamen

te Înalte
> In ce rezidă autoritatea bri

gadierului

de nivel 
mic, miș- 
extracție,

Isitări de dezvoltare 
ll tiiteoiatliare a mlaelor 
din baziDil Sthitu-Oolețti

Lucrările de dezvoltare și siste
matizare a bazinului carbonifer 
Schitu-Golești, în urma cărora ca
pacitatea exploatărilor de aici se 
va mări pînă în 1970 cu circa 
500 000 tone cărbune anual, se des
fășoară din plin. In subteran s-au

ți parte din bri
gada de fierari 
betoniști a lui Oș- 
vat Ioan de la 
șantierul de lo
cuințe din Petrila. 
Brigada își depă
șește lunar planul 
cu 20-40 la sută.

¥ lie Nicolae, om în-
1 că tînăr, a lucrat 

pînă acum doi ani ca mi
ner salvator. Munca în 
zonele de foc, confrunta
rea cu pericolul, cu greu
tățile ce le implică spe
cialitatea de salvator, au 
fost pentru el adevărați 
ani de școală, de perfec
țiune minierească care 
l-au formai ca luptător 
dîrz în bătăliile subtera
ne. Aceste calități avea 
ocazia să le dovedească 
cu prisosiriță ulterior.

Focul a fost izolat. Mi
nerii, și printre ei și Ilie 
Nicolae, i-au smuls căr
bunele din ghiare; l-au 
închis. Dușmanul, deși

izolat, a rămas In agonie 
emanînd căldură. Și to
tuși cărbunele din zona 
focului se cerea exploa
tat in continuare. Aceas
tă misiune i s-a încredin
țat minerului Ilie Nicolae 
— de data asta șef de 
brigadă. Două felii ale 
stratului au fost exploa
tate în condiții speciale. 
Fără pușcare, la o tempe
ratură de peste 30 de gra
de, cu armare suplimen
tară.

De aici, de sub zona 
incendiată a abatajului 
14 din stratul 3 al minei 
Aninoasa, își începuse tî- 
năra brigadă itinerariul ac
tivității. Și-I începuse bi

ne. Lună de lună planul 
și-l depășise. La începu
tul acestui an i s-a prins 
pe piept brigadierului ste
luța rubinie — insigna 
de fruntaș. Abatajul se 
îndepărtase de zona peri
culoasă, totuși, adevărata 
luptă abia acum a înce
put. Cîmpul abatajului, 
din cauza focului, a ră
mas în denivelare față de 
alte abataje. Deci deni
velarea se cerea lichidată 
grabnic, altfel periclita a- 
vansarea abatajului fron
tal din vecinătate. La -a- 
ceastă luptă — lichida
rea denivelării — se an
gajase tîrrăra brigadă. O 
luptă grea cu timpul și 
cu rocile adîncurîlor I Și 
oamenii au biruit în a- 
ceasta luptă. Dacă Îna-A 
inte de foc exploatarea 
unei felii în ■ cîmpul a-
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(Continuare în pag. 3-a)

de eix- 
relativ

Mașina 
instalație

colivie poartă 
vagonet. Dar

— o
cărei 
singur

această instalație mo

1

al coliviilor de extracție între 
orizonturile minei.

Și, asemeni timonierului, 
mecanicul rămîne ceasuri în 
șir, singur la datorie. Ore în 
șir strunește cu dibăcie mane
ta controlerului reostatului de 
pornire, a frînei, veghează a- 
supra indicatorului 
care reproduce, în 
carea coliviilor de
semnalînd poziția lor în fieca
re clipă. Tumultul din abataje 
și galerii pătrunde aici prin 
semnalele cuplătorului de la 
rampa puțului iar munca lui, 
a mecanicului de extracție, se 
contopește cu cea a colectivu
lui.

Bud Iuliu este unul din me
canicii puțului prb nr. 5 al mi- 

чnei Aninoasa.
' -- , tracție 

mică a 
doar un 
tocmai
destă transportă de la orizon
tul VIII mediu la orizontul IX 
producția celui mai mare sec
tor al Aninoasei, sectorul I, 
care se ridică la 400—500 va- 
gonete pe schimb. Plus vago- 
netele încărcate cu steril, cu 
material lemnos, plus trans
portul de personal. Instalația 
de extracție îndeplinește o 
verigă importantă a procesu
lui de producție. Bătălia pen
tru efectuarea acestui impor
tant volum de lucrări poate fi 
cîștigată numai drămuind se
cundele, numai prin mișcări 
precise, sigure care să exclu
dă manevrele în plus. Bud Iu
liu, ca și ceilalți colegi ai 
săi care deservesc in cele-

săpat și armat cu beton pînă acum 
circa 2 500 metri liniari de galerii, 
care permit exploatarea unor zăcă
minte noi de cărbune. De asemenea, 
s-a terminat săparea unui put, nou 
la mină POenari, prin care se șl 
scoate la suprafață cărbunele ex
tras.

La suprafața minelor s-au construit, 
urmînd a fi date în exploatare pînă 
la sfîrșitul anului, două blocuri noi 
de extracții, două funiculare cu o 
lungime de circa 15 km, pentru 
transportarea cărbunelui, precum și 
instalații de sortare și însilozare de 
mare capacitate. Alte asemenea blo
curi noi de extracție și funiculare 
urmează a fi date în folosință în 
anii următori.

La efectuarea lucrărilor au fost 
folosite metode moderne. La săpa
rea puțurilor de mină, de exemplu, 
s-a utilizat metoda înghețării stra
turilor de apă, procedeu de mare 
randament și eficacitate.

(Agerpres)

I. BARBU

Strungarul comunist Augustin 
Ioan de la garajul S.T.R.A. Petro
șani se află mereu în mijlocul to
varășilor săi de muncă, ca și în 
fruntea întrecerii socialiste. Iată-1 
discutînd cu tovarășii săi de muncă

PRIN MAGAZINE,
IN CURSUL SÂPTAMINII
Cumpără-fi o pungi

Prin unitățile O.L.F. din Valea 
Jiului, se desface o gamă destul de 
variață de produșe. Asta dovedește 
preocupare și respect față de ce
rințele populației. Păcat însă c£ li
nele „amănunte" lezează vizibil buna 
intenție a celor ce ne aprovizio
nează cu legume, fructe și zarzava
turi. t

Mergi, să zicem, să-ți cumperi un 
kilogram de fasole. Vînzăioarea îți 
cîntărește marfa și apoi îți întinde 
talgerul cîntarului.

— In ce o puneți ? Exact. In ce 
pui fasolea ? Ai pornit după cumpă
rături cu plasa. Fasolea nu stă în 
plasă și vînzatoarea (sau vînzăto- 
rul) n-are pungi „decît pentru fruc
te". De unde pînă unde, pungi nu
mai pentru fructe. Dar fasolea în 
ce o duci acasă, dacă nu ți-ai adus 
o sacoșă ? Poate în buzunare ? Inad
misibil. Lezează aspectul exterior. 
Atunci ? Atunci să se dea pungi su
ficiente la unitățile O.L.F. și la al-, 
tele în cauză, că doar nu s-a termi
nat hîrtia pentru pungi. Și apoi 
cumpărătorul nu ia punga pe de gratis. 
Asta în special pentru unitățile

O.L.F. de 1И halele pieții. din Petro
șani.

№ ■» Ы după era 9
S-aupuș ir vînzare, o dată cu in- 

trafea în funcțîiiM â faltttefi Л» țfftf- 
duse lactate de la Livezeni, 
sortiment bogat de derivate 
laptelui. De atunci consum 
micul dejun numai smîntînă „la 
har" sau brînză grasă de vacă 
„la pahar". Numai că... Numai 
pînă după ora 9 dimineața obiectul 
preferințelor mele gastronomice lip
sește de la oricare unitate de des
facere. Așa că, vrînd nevrînd, mi-am 
schimbat programul micului dejun. 
De unde pînă acum îi luam la ora 
8,30 acum îl iau la 9,30. Deh, dacă 
vrei să mănînci smîntînă la micul 
dejun, rabzi pînă după ora 9.

Se simte vizibil nevoia de a se lua 
măsuri, de 
distribuirea 
lor lactate 
Livezeni.

un 
ale 
la 

pa- 
tot
Că

către eei vizați, pentru 
mai matinală a produse- 
aduse de Ia fabrica din

încurcătură blestemată

Borsoi David, Preuteasa loan. Ște
fan Aurel și Buzdugan Carol des
pre sarcinile care stau în acest ul
tim trimestru al anului în fața con
ducătorilor și mecanicilor auto, a 
întregului colectiv.(Continuare în pag. 3-a)

Intîlnire pe strada nouă.

A fost și un film cu titlul acesta. 
Cei de la magazinul cu autoservire, 
raionul mezeluri-brînzeturi, din Pe
troșani, perpetuează și ei în voie o 
încurcătură blestemată. Au do
uă frigidere mari în care 
sînt expuse mărfurile, cu du
blu scop: spre a nu se altera 
și de a fi expuse pentru informarea 
cumpărătorilor. Găsești aici salam 
italian cu etichetă de... „Debrețin" 
și mușchi file cu etichetă și preț de 
parizer. Noroc că vînzătoarea le 
cunoaște pe toate. La asta se mai 
pricepe și cumpărătorul. Dar la caș- 
cavaluri nu se prea pricepe. Le a- 
preciază calitatea din ochi; și după 
etichetă.

— Dati-mi un sfert de cașcaval 
Olanda. Vînzătoarea ia Calupul de 
la celălalt capăt al frigiderului.

— Nu, nu din acela — protestea
ză clientul.

— N-ați cerut Olanda ? ?
— „Olanda" sau cum i-o fi spu- 

nînd, dar eu am cerut din acesta 
pe care dvs. ați pus eticheta și pre
țul de Olandă și văd că îmi dați 
altceva.

Noroc că vînzătoarea se pricepe 
și la cașcavaluri. Trebuie. Dar de 
ce să nu știe, și cumpărătorul cu 
precizie ce marfă să aleagă, la ce 
preț o poate cumpăra ?

• Teatrul de stat, ora 19 — , Pas- 
sacaglia" de Titus Popovicî.

• Cluburile sindicatelor din Petro
șani și Aninoasa, ora 20 — reu
niuni tovărășești.

• Terenul de handbal „Jiul" Pe
troșani, ora 11 — campionat repu
blican, divizia A; seria a Il-a — îe-

ПИПЕ IM «1?
minin: S.S.E. Petroșani — Spartac 
Constanța.

• Lonea, terenul de fotbal — cam
pionat regional: Parîngul Lonea — 
C.F.R. Teiuș.

• Ora 11, campionat regional de 
handbal — Vulcan : Minerul Vul
can — Constructorul Hunedoara; 
Aninoasa: Minerul Aninoasa — 
Victoria Călan.

• Sala sporturilor din Petrila, ora 
9 — campionat republican, cate
goria B, lupte libere: Jiul Petrila 
— Autosport St Gheorghe.

. .• Stadionul din Lupeni, ora 14 — 
campionat de calificare la rugbi: 
Minerul Lupeni —, C.I.L. Blaj; ora 
16, fotbal: Minerul Lupeni — Mine
rul Baia Mare (Campionat categoria 
B).

T. MĂRCUȘ
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Pa eltiva ani inaoace a 
devenit o tradiție ca intre 
1—7 octombrie să se des
fășoare ta întreaga tară 
sub egida „Uniunii scriitg- 
HlOr” tyadițignil» ș#iH- 
totre a liricii românești 
contemporane — „Săptă- 
Biina Bpewei",

Acest eveniment Cultu
ral prilejuiește organiza
rea unor manifestări șl 
tntilniri între oamenii 
muncii »i M«U- «WlHa 
unor noi volume și pla
chete de versuri.

Editura pentru literatu
ră a scos in zilele pre
mergătoare aeestel mani
festări un volum de poe
zie conteipporapă intitulai 
„Poețja 1§6S". volum ca- 
re se adăugă ealeteig? Ц. 
rice ou caracter antologie 
tipărite în ultimii ani.

In aeeeași editură au a- 
părut volumele „Diamant" 
de Maria Banuș, „Zi de 
ai” de Mihai liimiuc, 
„Continente ascunse" de 
Grigpre Hagiu, „Carțe de 
vise” de Tiberiu Utan. De 
asemenea, Editura tinere
tului p trimis Jn libr|rii. 
Printre altele, volumele: 
„Trepte Ja ștele” de Hgria 
Aramă, „Versuri alșse" 
de Tudor Măinescu, „Re
lief” de Petro Solonspn. 
„La gura do rai" de Vio
leta Zamfirescu.

in Valea Jiului. „Săptă- 
mîna poeziei" va fi mar
cată de prezenta unor 
creatpri Ip rjndurlle citi
torilor la iptîlniri si por», 
vorbiri comuna, în cadrul 
cărora vor fi discutate 
problema ale șantierului

literar, diferita aspecte le. 
gate de rășpîndirea țoț mai 
largă a versului contem
poran.

In ziua de 7 octombrie 
a a„ sata e&VJ. din 
Petroșani, pra ii, și clu
bul muncitoresc din Vul
can, org 19, vor gsșdul 
două seri ниш© în ce
drul cărora poeții T. Uțap, 
v. Tulbure, M. Iosif, C. 
Abaiută, ș. Tlron, L Nagy, 
M. Pavelțscu. V, Gfceor- 
ghe, M. Neita, e, Marți- 
novici vor Citi din crea
țiile lor șl se var întreține 
CU cititorii.

De asemenea, la biblio
teci Și librării Se vor or
ganiza vitrina cu volum» 
de versuri ale ctitor 
noștri.

М «eitANHIE PIN MTROtANI

„Brftțara de
Filmul „Brățara de granate" eșțg 

realizat după nuvela cu același nu-
me a scrjițorului /у. Kuprin. Tenta 
o eonatltuie povestea romantică -și 
plină de dramatiim a iubirii neferi
cite a unui tînăr din Rusia, la în
ceputul secolului nostru- Intra per
sonajele filmului ește inclus însuși

granate"
rierei de netrecut a convențiilor so. 
ciale. Ca semn al adorației sale
pentru frumoasa prințesă, Jeltkov îj 
trimite o brățară de granate, o a- 
mințite de la mama lui, singurul sau 
obiect de valoare. Brățara - trimisă 
ștîrpeșle un val de indignare în 
familia prințului. După ce-i trimite

MĂ CHEAMĂ VREMEA ZBORURI
Mă cheamă vremea-n marșul el năvalnic 
Și pasul țpeu щаі repede se-ndearrnă.
Mi-ч gindui, astăzi, parcă și urei trainic 
Ia șlpvele ce cinlul ipi-I înseamnă.
Mă cheamă vremea-n rîndurlle-i dese 
Și îmi flbrează-n suflet inii de strune. 
Iar gîndul, care frumusețea-șj țeșș.
Attta bucurie-n glasu-mi pune !
Mă cheamă vremea-n drumui ei sfre soare 
Și zbor cu ea prin veacuri înainte.
Cu gîndurile limpezi și ușoara.
Șă le-ncălzesc la flacăra-i iierbiptc

DINCÂ maria

Sînt din țara iezerelor de munte
Și topic de brad, port cu m|ne-n piept;
Peste cloanturi stau ș-aștern o punte.
Să mă repeadă-n sus, spre munți ebia aștept l 
De Înălțimi deci nu mă tem,
Cum nu se teme acvila-n zbor;
Și urc. Și urc, ca Dante-n Marele poem 
Făr-a gîțțdi măcar din culme să cobor.
Dar urc cu voi tovarăși, de asta teamă nu mi-e ; 
Departe In spre ceruri cu văzduhul lin, 
Privim in jos la oameni, pe turnuri, care suie; 
Lor Și vouă, fauri, yierș de laudă nchjn,

VASIL® CJUȘAN

O secvență din filmul „Brățara de granate”.

Kuprin care, ineplrîndu-ae din rea
litatea vieții, a creat nuvela ce 
stă la baza filmului. In nuvela sa, 
autorul își îndreaptă protestul îm
potriva umilirii personalității și dem
nității umane de către societatea 
bazată pe prejudecățile de castă.

Undeva în sud, Kuprin îl înlll-

0 scrisoare de adio iubitei sale, Ve- 
ră, Jelțkev se sinucide.

Această Sinucidere, tragedia Vie
ții tînărului cqre-i închinase din 
umbră marea lui dragoste, îi adțjc 
Verei revelația vieții ei cu totul 
lipsită de conținut. Trecînd peste 
conveniențele sociale, ea intră fn

Clubul muncitoresc din Uricani. 
Minerul Niculescu Petru (primul din 
dreapta) a încins" 0 partidă de șah 
cu prietenul său Mușat Toma. In 
picioare, Toma Gheorghe îi urmă
rește atent.

pește pe erou) său Jeltkov, un 
funcționara? umil care trăia mo
dest într-o mansardă. Acesta o iubea 
de 5 ani pe soția unui prinț, iubire 
ce va cămine pentru totdeauna o 
taină în inima lui, din cauza bq

locuința lui sărăcăcioasă pentru д-1 
privi pentru ultima dată pe omul al 
cărui sentiment curat a aruncat o 
rază de lumină asupra ei.

Filmul rulează de ieri la cinema
tograful „Republica".

C onuorbire despre
Convorbirea cu tovarășa 

Rozsa Ținea, responsabila 
librăriei din Lonea ș-a 
desfășurat pe-ndelete s< 
tară întreruperi, deoarece 
îp decurs de o oră, numai 
două eleve qu pășit pra
gul librăriei spre a-și cum
păra rechizite școlare. In 
rest, liniște.

Prolitfnd de această 
„pauză" m-am interesat de 
modul cum sâ difuzează 
cărțile în aceasta librărie 
lată cum a decurs convor
birea eu responsabila li
brăriei și ce am aflat eu 
acest prile/.

— Observ că nu prea sînteți „vi
zitată” de cititori.

In unitate difuzarea cărților 
decurge nesatjsfăcător. Șîițț zjje 
cînd din vînzarea lor nu se reali
zează mai rugit de 80-90 lei. pe 
aceea, trebuie să recurgem la ac
țiuni de difuzare direct la Іосці de 
muncă-

— Cum recomandați cititorilor o 
carte î

— In funcție de om. Dacă e' Citi
tor permanent, cunoseut de noi, știm 
care-i sînt preferințele și-i reco
mandăm cartea potrivită. In schimb, 
dacă Sg prezintă pentru prima dată 
la noi ne interesăm ce a mai pitit, 
ce meșerie are, ce nivel de pregă
tire și Jn funcție de aceasta țiu 
greșim niciodată în alegerea lor.

— Ce acțiuni organizați pentru di
fuzarea cărții ?

cărți
— Obișnuim sa ne deplasăm )a 

gurile de mină, unde amenajau, 
standuri de cărți. Această metodă 
dă rezultate mai bune. De pildă, săp- 
tămîna trecută, la mina II ani difu
zat la două schimburi cărți în va
loare de 2 098 lei, iar la mina 1, ja 
un schimb, de 234 lei.

■ Organizați des asemenea ac
țiuni ?

Cite 4-5 pe lună. In săptămî- 
na viitoare intenționăm să organi
zăm standuri de cărți la școli. Ele
vii solicită în special lucrările bele
tristice prevăzute de programele și 
manualele școlare.

— Cum popularizați o carte no
uă ?

— Imediat ce apare țn librărie 
punem un exemplar în vitrină.

— Numși atît ?!

Oricum am lup lucrurile, artiștii 
amatori vulcăneni au tost anul a- 
cesta ta Inăljime. Дц prezentat 
cel mei mere număr de spectacole 
și au avut cefe mai frumoase în
casări. Au artiști amatori talen
tat!, nu glumă, vuicănpnfi! Se ppt 
minau cu ti. Latf-i Jd șe mîn- 
dreased. Au lot dreptul. Doar ei 
au lost trimiși țntr-ип turnau prin 
Valea Prahovei să ne reprezinte 
alături de hunedoreni, regiunea 
noastră. Și s« suaceșe au ebtinut 
ta Sinaia. Predea/ etc.. fie, i grava 
lot l Se bucură vu/edflpfiii, ne bu
curăm și noi. De ce nu. Cite nț- 
pațuri nu ne-au pricinuit și nouă 
pfnă ce au ieșit din anonimat. A- 
cum gata- Numai de ar tinț-o tot 
așa. Deocamdată nu avem motiv 
de îngrijorare. Au oameni buni, 
dom'Je, Au conducere burtă, Și pe 
deasupra sprijin substantial. Con
ducerea minți manifestă multa în
țelegere pentru munca culturală. 
Mai aițș tov, ing. loan Săbtju, șe
ful exploatării. Socoteala e bund : 
„sprijin activitatea culturală că șt 
ea sprijină producția, fim'mdouă 
merg mină in mină". Eh, dacă 
și-ar fi făcut asemenea socoteli și 
conducerea sindicatului minei I Че 

frumos ar fi mers treaba. Nu-i 
vorba că și așa a mers destul de 
bine. Uneori însă trebuie să mai 
pui și cite un „dar" sau „dacă". 
Nu-i plăcut. Oftezi și n-ai ce face. 
Uite, chiar și acum îmi vine să 
scriu că, „dacă Și ceilqlti condu
cători de întreprinderi din vaița 
Jiului ar manifesta același interes, 
ar ațordq ace/gși sprijin muncii

ÎNTOARCEREA DIN CONCEDIU
culturale, asemeni tovarășului sa- 
bău, n-ar mai li nevoie să între
buințăm, conjuncțiile în reportaje. 
Dacă.,. Să n» oprim insă aici, pen
tru că aiteum n< depărtam de fi
rul repoitajuM.

Spuneam că artifțli amatari din 
Vulcan au fost anul acesta la înăl
țime. D(t. а adevărat. O singură ex
cepție a fășț, luna septembrie. Expli
cabil. Oamenii au trebuit să se mai 
odihnească șt ei. Acum gata. S-au 
reîntors din eoncediu. Chiar și 
BOita Setgiu, instructorul artistic 

al clubului S-o reîntors din con
cediu. Maț bine zis, și-a întrerupt 
concediul- II chema типов. E drept 
că nici în „ѵвсяпіб" nu a stat de
geaba, a colindai mult- A trecut 
prin citeva regiuni ale tării, Și pe 
Unde S trecut a tras cu ochiul să 
vadă ce mgl iac și alții, ce planuri 
au, cub. taereeM l-a prins bine, 
S-а Inforș din concediu, cu e eu- 

mederue de proiecte, a/teva din 
ejț mi-п împărtășit și mie, fn ma
re „teind". Md beze*  tnta și pe 
d/icttlia dvș. De aceea lot fn mare 
taină o «d va impărtășese din pra- 
ieetele vuleănenilor. Nu o să mi 
ssuneli ea eu le-am divulgat se
cretele DleereHe loială. Să o tudm 
deal eu soeeteata, pe bdtrfneetei 

în primul find vor «a mdieaeed 
■'lumărul mmbrtlet taratului de ta 
14 citi au In present, la 22, dtn 
oare 10 vtarlitl, del la țambal ti 
dai ta coniratXMi ed mdreaaed nu

mărul soliștilor vocali și instru
mentiști. Apei să înființeze un 
sextet vocal feminin de muzică 
populară pe trei vgei-,

In ai doilea rină, să creased nu
meric orchestra de muzica ușoa
ră cu încă 6 membri și sa șe în- 
ființeze un trio vocal feminin și 
un tiio vocal bdrbdtese de muzică 
ușoară;

In al treilea find, «d pună fn sce
nd un spectacol de estradă infitu- 
lat 1 „ilustrate, iluștrate11 la eate 
să-și dea eeneursui clrea 30 de ar
tiști amatori, Textul este deja sari» 
mal urmează eetactlonwea artiști- 
tar,

In al patrulea rînd„. Destui, 
N-are nici un rost sd ta inștrăm 
pe tome. Sînt Inca multe alte pro
iecte pe eare vu/cânenii vor să le 
pună în aplicare, Reștui pe altă 
dală, Vd rog în»d dlwreție iptald, 
Să nu divulgați-,, divuleatorul,

C. COTOIFAN

Na, că mi-am tdeut-a »inp«r Or 
să citească acum șl vu/cdnenlî re- 
portalul și vor «ti cine le-a divul
gat secretul. No la»', ea n-o fi bai 
Nu o «â se «apere ei pentru atlta 
lucru-

★

Oare e suficient cit se face pen
tru popularizarea unei cărți ? Cre
dem că nu. Mai ales cind in vitri
nă „noutățile" sînt așezate alături 
de „noutăți vechi”, cu copertele în
gălbenite de soare. O vitrină aran
jată cu gust, care să atragă aten
ția de departe, oferă cititorului pri
mul contact cu o carta bun#. Iar 
dacă se mai adaug# și un cartonaș 
care eă semnaleze noutatea edtto 
rial#, atunci drumul cititorului m 
liprlrte este deschis pentru tot
deauna.

Aceasta este doar o form# de 
popularizare- dar nu șl singure prin 
care se pot atrage cititorii. Dac# ar 
fi creat# o rețea larg# de dlfuzori 
voluntari In flecare instituție șl în
treprindere. dac# s-ar organiza «#P- 
tămînal prezentarea unei cărți la 
club sau dacă s-ar iniția dlicuții cu 
cititorii ta sediul librăriei șl ta cli»b, 
atunci numărul visltatorllor libră
riei v# crește, Iar cărțile bune vor 
pătrunde adine In sufletul cititori
lor-

Prin acestea, gama po»ibllit#Ulor 
nu «-a epuizat, Rămîne la Sndemî- 
M librăriei «i folosească și altele.

N. CHERCIU
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Mecanizarea vine in ajutorul oamenilor. Se 
montează, cu ajutorul automacaralei, stîipii prefa
bricați pentru construcția magaziei de materiale 
depozitul de lemne al minei Lonea II.

Este încă unul din obiectivele de sistematiza
te a minei Lonea li, care prinde contur.

e

Cei care biruie timpul
(Urmare din pag. l-a)

aegtui abataj dura șl 73 
luni, anul trecut brigada 
,ui Ihe a exploatat o felie 
in 6 luni, iar în gcest an 
o iace in numai 3 luni. 
Deci, la cite 3 luni, mine 
rii coboară cu oițe цп e- 
tgj în stratul de cărbune, 
un spațiu egal ca volum 
cu peste 7 000 m c. Pentru 
aceasta ea exploatează 10 
eamere.

Pe ce cale ajunge bri
gada la aceste realizări г 
Pe calea randamentelor 
înalte. Productivitatea rea 
Uzată în abatajul brigăzii 
lui IIie Nicolae e cu 1,25 
tone post mai mare deeit 
cel planificai, iar viteza 
eu care participă brigada 
in oompetiția cu duritatea 
adineurilor se ridică la 
120 m 1 in fiecare lună.

Stqa față in fată cu bn, 
yadierul, recomandat eu 
căldură de șeful de sec
tor, și li privesc zimbelpl 
ce trădează satisiacția o- 
mulPi care e solicitat să 
vorbească despre succe

sele ortacilor lui. La în- 
Beharea privind .Mcrștele 
prgfeiisngJe" ale realiză
rilor brigăzii, omul răs
punde cu simplitate :

— Nu e vorbă de nici 
un secret. Lucrăm cu e- 
qevărat minierește. Ne a 
șigurăm ortul, apoi fieca
re om e repartizat la 
cui unde e mai potrivit 
spre a da maximum de 
randament.

Aflasem despre brigada 
lui Uie Nicolae că e un 
colectiv omogen, discipli- 
nat, unde cuvintul briga
dierului, atît pentru șefii 
de schimb izianu Anton 
Elizeu Petru, Teudar Mi
hai, pentru tofi eompo- 
nentii brigăzii e „cuvint 
de ordine". Oamenil-1 as
cultă și-l stimează- De 
ce ? „Pentru că e eu un 
țap mai mare decît cei
lalți jn ceea ce privește 
minis ritul", după cum spu- 
nea șeful de sector. Dar 
mai este ceva .■ comunis
tul Uie Nicolae e exem- 
piu personal, e întotdea
una prezent acolo unde ₽

mai greu, unde se cere o 
doză in plus de pricepe- 
-e ia orice operație.

Nu de mult, spre a șe 
urgenta exploatarea zonei 
denivelate, cimpul minier 
a lost împărți! în două- 
Două brigăzi lucrează a- 
eum în acest cîmp de căr- 
bune și conducerea amin 
duroro a (ost încredințată 
minerului Uie Nicolae, 
Ueci competiția cu tim
pul, сц duritatea roșilor 
subterane se desfășoară 
de pe acum pe două fron
turi. E o competiție pa
sionată, rodnică, fiind la 
nivelul abatajului tțanta 
mai slnt de exploatat 3 
felii. In 9 luni vor fi CX; 
ploatate și acestea, poate 
chiar mai repede, ,ceu»-‘ 
e hotărirea brigăzii. Și ea 
siguranță va prinde viață 
Chezășie stau măiestria 
profesională, pasiunea cu 
care se luptă cu timpul și 
stratul de cărbune vred
nicii mineri din brigada 
comunistului Uie Nicolae-

La past, 
în oasa mașinii

(Urmare din pag. !•«)

lălte schimburi mașina da ex
tracție, cîstlgă zi de zi aceasta 
bătălie. Minerii din frontalul 
lui David loan, din abatajul 
lui Cristea Aurel, din cele
lalte abataje de pa stratul 3 
au la timp vagonete geale, 
cărbunele lpr țși încep® fără 
întîrziere drumul spre ziuă...

Acolo, îp casa mașinii, atent 
la indicațiile aparatelor de si
guranță și control, cil mișcări 
sigure, mecanicul Bud dă drum 
liber spre fabrici și uzine su 
telor de vagonete cu cărbune 
extrase de minerii sectorului 1. 
Fluviul de cărbune се-și are 
izvorul țn abatajele de pe stra
tul 3 poartă cu el și amprente 
hărniciei, atenției și răspunde
rii cu care mecanicul de ex
tracție își face datorie.

F’ornit pe fapte rele
ta nr. crt. 135, în registrul de 

sancțiuni al sectorului II de la mi
na Petrija găsești scris numele lă
cătușului Cristea loan. Imediat, la 
fila următoare, la nr. curent 143 
același nume. Deci, Cristea e per
severent dar... nu la fapte lăuda
bile, ci dimpotrivă.

La prima abatere, Cristea nu a 
fost singur. împreună cu lăcătușul 
Gospodaru Iulian, 
gan loan și Mol
dovan Gheorghe, 
CristeC.'a fost gă
sit Ia rampa pu
țului central, cu 
o jumătate de oră 
înainte de sfîrșitul șutului. Se 
grăbeau oamenii să plece la ziuă... 
Pupă cțteva zile, tuturor celor pa
tru grăbiți Ц s-a înmînat un plic 
Oficial 
A'ă au

’■ ție"
Cea

nată Jn registru la 29 septembrie. 
Crisțța a săvîrșit-o de-acum sin
gur. Avea omul „experiență"... Por
nise spre o lucrare de pregătire 
I s-a năzărit 
Bogat сц aer 
tioițează prea 
Intre timp, la 
na și-a făcut

lemnarii Hațe-

rplui, inginerul Ștefan Octavian. 
L-a întrebat pe Cristea dacă știe 
cine a oprit ventilatorul. Foarte 
mirat de întrebare, Cristea a răs
puns cu seninătate că habar n-are 
cine este făptașul. In cele din ur 
mă a fost însă nevoit să recunoas
că adevărul. Ca apoi, 
mult nici mai puțin, 
dăra :

— Și mă rog, de 
la
Eu știu ce am de 
făcut 1 Doar mbs 
lăcătuș I...

Așta după ce 
șeful de sector i-a 

explicat, сц calm, că ventilator»! 
e bun și că nu trebuia să-l opreas
că ci ar fi fost de datoria lui, 
lăcătuș, să-l pornească.

Lui Cristea urmează să i șe 
mineze din nou un plic oficial, 
astă dată va
primirea alte» sancțiuni: 
re scrisă"

Muncitorii din sector îl știu pe 
lăcătușul Cristea Ioan de lucrător 
priceput. N-ar fi bine să-i anali
zeze comportarea; colectivul sec
torului să-l ajpte să facă ordine 
și la capitolul disciplină î Zău că 
e cazuj. Prea ѳ pornit pe fapte rele.

ATITUDINI

în care ii se făcea cunoscut 
primit sancțiunea „observa-

de-a doua abatere, consem*

că ventilatorul, ae- 
eomprimat, nu func- 
bine și l.a oprit- 
înaintarea cu pricj- 
apariția șeful secto-

Exemplu-i în vecini!
Cetățenii care călătoresc cu auto

buzul prin Iscroni, Vulcan, Paroșeni 
Lupeni sînt plăcut impresionați de 
grija depusă de sfaturile populare 
locale pentru a construi în unele 
stații de mare trafic — mici pavi
lioane — adăpost pentru călători. 
Simple, practice, frumoase ele își

nici mai 
să-i sară tan-

ce mă trageți 
răspundere ?

ca

in- 
De 

fi încunoștiintat de 
„Mustra

dovedesc utilitatea îndeosebi în pe
rioada anotimpului nefavorabil cînd 
călătorii se pot adăposti în ele pînă 
vine autobuzul.

Gospodarii din Petroșani, Petrila. 
Lonea ar putea șă facă și ei aseme
nea lucrări. Doar, exemplu-,» în ve
cini.

■l PROGRAM DE RADIO
V 4 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
ștjri. Buletin meteorologic, 5,06 Cîn- 
tece din folclorul nou,- 5,25 Piese 
instrumentale; 5,45 Melodie și ritm, 
6,00 Sport; 6,10 Muzică populară, 
S,3Q Recomandări din program,
6.45 Salut voios de pionier; 7,oc 
Radiojurnal; 7,15 Muzică de estra
dă; 7,30 Sfatul medicului ■ Poziția 
corectă a copilului la scris și citit,
7.45 Călătorie muzicală; 8,00 Suma
rul ziarului „Scîpteia"; 3,04 Gjnte- 
ce și jocuri populare; 3,30 La mi
crofon melodia preferată; 9.36 Prie
tenii lui Do-Re-Mi; 10.00 Buletin de 
știri; 10,03 Muzică populară; 10,30 
Pagini din operete; 11,QO Suită de 
șapte dansuri populare de Sabin

-. Drăgoi, Rapsodie de Mircea Base- 
j jab; 11,31 Estrada melodiilor; 12,00

Buletin de știri; 12,03 Recomandări 
din program; 12,06 Matineu de ope
ră : fragmente din opera „Mireile” 
de Gounod; 14,00 Buletin de știri. 
14,05 Muzică ușoară; 15,00 Concer
tul nr. 1 în sol minor penliu vi
oară și orchestră de Max Brpch;
15.30 „Cu cîntecui și dansul prin 
!i>mea-ntreagă“; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Melodii 
Populare; 16,30 Vreay să știu. 17,oo 
Muzică ușoară; 17,15 „Partidul, con
știință trează" — program de cîn- 
toce; 17 30 Pe teme industriale; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Recital 
Anton Negoiteșeu si Lucia Чоіс;
18.30 , La început de an unlversi- 
lar‘(; 18,50 Varietăți muzicale; 19,15
Cine știe ciștigă; 20,00 Rndiogaze- 
ta de șeară; 20,30 De la o melodie

Din scrisorile coresvondenților
Reuniunea celor vîrstnici

Comitetul sindicatului в. M, Le
nea a organizat, recent, tu sala 
clubului muncitoresc din localitate, 
o reuniune a pensionarilor. La reu
niune ац participat peste 200 de 
pensionari, împreună сц familiile 
lor. După ce tovarășul Mogoș Si- 
mion, secretarul organizației de 
partid din satul Cimpa, a deschis 
reuniunea printr-o scurtă expunere 
despre condițiile omenești de via
tă asigurate pensionarilor în Re
publica Socialistă România, celor 
mai vîrstnici pensionari li s-au în 
mînat buchete de flori. In înche
ierea reuniunii formațiile artiștilor 
amatori ale clubului din Lonea au 
prezentat un reușit program ar
tistic.

I. TEȘCAN

știma cetățenilor, datorită conștiin
ciozității lor în muncă. Cel inter
nați în spital șlnt tratați cu multă 
grijă și pricepere pînă.la însănă
toșire completă. Noi, un grup de 
cetățeni ai noului oraș Uricani ex
primăm pe această cale mulțumi
rile noastre față de medicii Scurtu 
Alexandru și Cîrtina Constantin și 
totodat# pentru condițiile optime 

s de spitalizare asigurate de statul 
nostru socialist oamenilor muncii.

NOTA
A fost
$i nu mal este

Pentru a ajunge cu mașina de la 
Lonea în satul Jieț, trebuie й.. 9- 
colești prin Petrila, Petroșani, Mele- 
ia I Cîndva, a existat și un drum di
rect, printre haldele de eterii și 
pe malul Jiețului. Bun —• rău, ецщ 
era, totuși putea fi folosit, cei 2 km 
distanță fiind repede traversați.

Apele mari din toamnă au spălat 
porțiunea de drum care treo» pc 
malul Jiețului. Din această cauză, 
în loc de 2 km trebuie să ocolești 
cu mașina... 15 km. Sau îți iei ris
cul să mergi cu mașinq prin albia 
Jiețului, pe о рогйцде de aproape 
un kilometru. Acum, cit apa este 
scăzută, se mai pot faee așemenea 
exchibiții, dar cînd Jiețul va veni 
mai mare... ?

Evidențiat! în munca 
patriotică

Zilele trecute, locatarii blocului 
nr. 66 din cartierul Livezeni din 
Petroșani au organizat cîteva ac
țiuni de muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea cartierului. Printre 
lucrările efectuate șe numără să
parea șt nivelarea terenului din 
jurul blocului în vederea Insămîn- 
țării cu iarbă, săparea unor șan
țuri pentru scurgerea apel de ploaie 
etc S-au evidențiat locatarii Lat- 
culic Victor, Lamba loan. Petra 
Tiidor. Laszla Andrei, Aeș Balasz, 
Ctjșan Petru și alții.

COMITETUL DE BLOC

Scrisoare de mulțumire
Tinerii medic» ai spitalului din 

Uricani și-au ciștigat încrederea și

la alta, 20,45 Noapte bună, copii; 
20,53 Melodii lirice,- 21,20 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Ale
xandru Graur; 21,3Q Șelectiuni din 
opereta „Valsurile Vigjnei" de 
Straușs-Monezy; 22,00 Radio;urna'. 
Sport. Buletin meteorologic; 22.20 
Muzica ușoară, 22,40 Cantcnete, 
22,58 Mic concert simfon'Ci 23,50 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 In ritm de passo-doble,- 
7,50 Muzică populară; 8,00 8elee- 
tiuni din operetele lui Kălmin; 
8,30 Muzică de balet,- 9,0C Buletin 
de știri; 9ДЗ Melodii pgulare ro
mânești și aJe naționalităților con
locuitoare; 9,45 Pagini veșele din 
opere; 10,10 Muzică ușoară inter
pretată la acordeon; 10,25 N.»> în
registrări din muzica româneas.tă de 
cameră; 11,00 Buletin de știri- 11,03 
„Un nunte drag... o melodie eu 
noscută..."; lț,ac Din muzica pro

Un grup de muncitori 
de la E. M. Uricani

VA UȘUREAZĂ MUNCA ! 
t Albalux &ra Alba lux § “

• încălzește 40 litri apă în 90 min.
• Spală 2,9 tyr, rufe uscate în 4 min.
• Pentru limpezire se poete folosi 

bazinul spălător.
—-j • Are bazinul spălător din tablă inox.

clasică; J2|J5 Refrene de neuitat; 
12,30 Muzică interpretată de fan
fare; 15,30 Muzică ușoșră; 16,00 
Buletin de șțiri; 13,06 Melodii me
lodii...* 1; 13,30 Săptămîna poeziei 
1965,- 13,45 Concert de prînz; 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Jocuri popu
lare; 15,30 Muzică ușoară; 16,00 
Duete din opere; 16,30 Caleidoscop 
muzical; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Interpretl de 
film cântăreți de muzică ușoaiă : 
Luis Mariano, Mina, Domenico 
Modugno, Bourvil; 17,30 Sfatul me
dicului : Poziția corectă a copilului 
la ecriș si citit; J8.G0 Clntă or
chestra d@ muzică populară ..Cm- 
drc-lul" a Filarmonicii de stat din 
SibiU; 18,20 Johann Sebastian Bach 
și țnterpreții săi: George Enoșcu, 
Albert Schweitzer și Pablo Casals,- 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Un bu
chet de melodii; 19,30 Arii din ope
re; 20,00 Muzică de estradă; 20,30 
Agenda teatrală; 20,50 Muzică popu«

Iară; 21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
Cîntă formațiile de muzică ușoară 
dirijate de Sile Djnicu și Paul 
Ghenter; 21,45 Pentru iubitorii mu
zicii de cameră; 22,30 Tapgoul iu
birii; 23,00 Buletin de știri; 23,10 
Mari Dirijori: Dimitri Mitropoulos 

Simfonia nr. 2 de Roger Se», 
signs; 23,40 Concert nocturn -=»- 
muțică ușoară; 0,50 Buletin de 
știri.

Cinematografe
4 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE- 
Cînd Martin avea 14 ani; REPU
BLICA : Brățara de granate; PE
TRILA : Pădurea spinzuraților se
ria I și II; LONEA ! Cronica unși 
crime; ANINOASA: Regina eîn- 
tecelor; . LUPENI—MUNCITORESC ; 
Jungla tragică.
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Smin prolotololsi ariviDd іоіабогагеа 
Шіо-jliiilifită lOBâDO-polonl
VARȘOVIA 2 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Intre 27 septembrie și 2 octom

brie au avut loc la Varșovia lu
crările sesiunii a 15-a a Comisiei 
româno-polone de colaborare teh- 
nico-științifică.

Comisia a examinat problemele 
legate de îndeplinirea prevederilor 
sesiunii precedente, precum și pro
blemele privind lărgirea pe mai 
departe a colaborării.

In conformitate cu protocolul 
semnat, partea română va tran
smite documentații tehnice și va

Evenimentele din Indonezia
DJAKARTA 2 (Agerpres).
Citind postul de radio Djakarta, 

agenția France Presse anunță că 
sîmbătă după-amiază (ora locală) 
generalul Achmadi, ministrul in
formațiilor ‘ al Indoneziei a făcut 
o declarație radiodifuzată în care 
a subliniat că starea sănătății pre
ședintelui Sukarno este bună și că 
acesta continuă să-și exercite 
funcțiile sale. Ministrul a cerut tu
turor serviciilor guvernamentale 
să-și continue activitatea normal, 
le-a recomandat să nu se angaje
ze, în nici, o acțiune care ar putea 
aduce prejudicii națiunii.

Tot într-o declarație radiodifuzată 
ministrul afacerilor interne, dr. 
Sumarno a chemat toate serviciile 
regionale să sprijine guvernul.

Postul de radio Djakarta a anun

„Justiția este aproape o imposibilitate 
în sudul S.U.A.“

WASHINGTON 2 (Agerpres).
Achitarea lui Thomas Coleman, 

șerif adjunct al orașului Haynevil
le (Alabama) în procesul încheiat 
joi împotriva acestuia, care se face 
vinovat de uciderea lui Jonathan 
Daniel, luptător pentru drepturile 
civile, a stîrnit un larg protest 
în rîndurile celor care luptă pen
tru integrarea rasială în Statele 
Unite. Procurorul general al aces
tui stat, Richmond Flowrs, a de
clarat că el studiază în prezent 
posibilitatea ca Coleman să fie

Cereri justificate 
ale minerilor 
bolivieni

LA PAZ 2 (Agerpres).
Federația minerilor din Bolivia 

a adresat o petiție ministerului 
muncii în legătură cu începerea 
tratativelor între reprezentanții mi
nerilor și ai guvernului bolivian 
In petiție se formulează mai multe 
cereri ale minerilor, printre care 
și încetarea campaniei represive, 
retragerea trupelor din regiunea 
minieră, eliberarea muncitorilor a- 
restați, restabilirea drepturilor sin
dicale. Acest conflict de muncă a 
izbucnit în luna mai anul curent, 
cînd guvernul a concediat mai mult 
de jumătate din muncitorii care 
lucrau în minele din această re
giune, iar celor rămași le-au fost 
micșorate simțitor salariile. Con
flictul a luat o întorsătură acută 
în urmă cu 10 zile, cînd trupele 
guvernamentale au deschis focul în 
repetate rînduri asupra muncitori
lor, au efectuat raiduri asupra lo
cuințelor sindicaliștilor, au operat' 
arestări. Din ordinul autorităților a 
fost întrerupt lucrul la mine. Re
presiunile continuă și, după cum 
s-a anunțat Ia La Paz, au fost a- 
restați și deportați în regiunile 
de nord ale țării numeroși mun
citori de la minele Catavi și Si- 
glo Veinte. 

primi vizite de studiu ale specia
liștilor polonezi în probleme tehni- 
co-științifice în special în domeniul 
industriei petrolului, chimice, con
strucțiilor de mașini și altele.

Partea polonă va transmite do
cumentații și va primi vizite de 
studiu ale specialiștilor români în 
probleme tehnico-știintifice, în spe
cial în domeniul industriei chi
mice, minelor, energiei electrice și 
altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
de înțelegere reciprocă.

țat că Comandamentul militar al 
Djakartei a destituit din funcțiile 
sale pe colonelul Suhirman, co
mandantul militar din Java cen
trală care s-a declarat de partea 
locot-col Uniting și a ordonat tru
pelor să restabilească ordinea în 
această regiune unde ar continua 
luptele, iar generalul Suharto, care 
a preluat conducerea armatei, a 
destituit din funcțiile lor trei ofi
țeri de infanterie care au partici
pat la acțiunea condusă de lt. col. 
Untung. Amiralul Martadinata. mi
nistrul marinei, a adresat un apel 
forțelor maritime cerîndu-le să 
rămină la posturile lor, să-și în
deplinească datoria. In capitala In
doneziei a fost declarată starea de 
asediu și au fost instituite restric
ții de circulație.

din nou adus în fața justiției, sub
liniind că achitarea acestuia a fost 
făcută de un juriu format din 
prietenii și rudele celui judecat.

Reverendul Martin Luther King, 
liderul populației de culoare din 
Statele Unite, a afirmat că hotă- 
rirea juriului arată că „justiția es
te aproape o imposibilitate în 
sudul S.U.A." și că acesta „va în
curaja pe alții să folosească vio
lența împotriva negrilor și a lup
tătorilor pentru drepturile civile" 
El a subliniat încă o dată nece
sitatea adoptării unei legislații fe
derale în problema rasială.

Liderii Uniunii americane pentru 
drepturile civice din Washington 
au cerut lui Hugo Black, judecă
tor al Curții supreme, să interzică 
desfășurarea proceselor în probleme 
rasiale atunci cînd în juriu nu se 
află nici un negru.

• SOFIA. — La 1 octombrie a 
sosit la Sofia o delegație econo
mică din Belgia. Din delegație fac 
parte reprezentanți ai Ministerelor 
Afacerilor Externe și Comerțului 
Exterior, directori ai unor bănci 
și firme.

In timpul vizitei în Bulgaria, e- 
conomiștii belgieni vor studia dez 
voltarea și posibilitățile de dez
voltare ale economiei bulgare și 
vor purta tratative cu conducă
tori ai întreprinderilor și organi
zațiilor bulgare pentru comerț ex
terior.

• LUXEMBURG. — Potrivit U 
nui raport al înaltei autorități a 
C.E.C.O. — Comunitatea Europea
nă a Cărbunelui și Oțelului — Si
tuația pe piața mondială a mine
reului de Her se va caracteriza, cel 
puțin pină in anul 1970, printr-o 
puternică supraproducție. Raportul 
evaluează posibilitățile de export 
pentru minereul de fier în țările 
occidentale pe anul 1970 la 197- 
205 milioane tone anual, in timp 
ce necesitățile previzibile de im
port se ridică Ia 166-171 milioane 
tone.

Lucrările sesiunii O.N.U.
NEW YORK 2 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite ;

Agenda lucrărilor de vineri du
pă-amiază ale sesiunii O.N.U. a fost 
deosebit de încărcată pentru a 
compensa, parcă, întreruperea pe 
timp de trei zile a dezbaterilor. La 
obișnuitul weeke-nd se va adăuga 
de astă dată ziua de luni cînd 
toate lucrările vor fi sistate, pre- 
văzîndu-se în program doar dis
cursul pe care îl va rosti în Adu
narea’ generală papa Paul al VI-lea.

Luînd cuvîntul primul în ședința 
plenară de vineri după-amiază, 
Alex Quaison Sackey, ministrul a- 
facerilor externe al Ghanei, a ce
rut să se ia măsuri hotărîte pen
tru lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului în Africa, a ex
pus poziția tării sale în problema 
dezarmării și a subliniat consecin
țele situației economice grele a ță
rilor în curs de dezvoltare. El a 
susținut necesitatea respectării de
pline a principiului universalității 
O.N.U. și în consecință, restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în această organizație.

Ministrul de externe al Mexicu
lui, Antonio Carrillo Flores, s-a 
pronunțat în favoarea dezarmării 
generale și pentru dislrugerea 
armelor nucleare. El a salutat 
propunerea privind convocarea unei

SAIGON 2 (Agerpres).
Noi ciocniri au fost semnalate 

in cursul zilei de sîmbătă, de a- 
gențiile de presă, in diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. Ast
fel, la Duc Lap, pe șoseaua nr. 8, 
în nordul țării "unitățile patriotice 
au dat lovituri puternice batalio
nului 33 de desant al armatei sai- 
goneze. Acțiuni ale forțelor patrio
tice au fost semnalte și în loca
litățile So Do, Hau Nghea și Duc 
Hoa.

☆
HANOI 2 (Agerpres).
Intr-un mesaj de protest al Mi

siunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam, se arată că 
la 1 octombrie grupuri de reactoa
re de luptă americane au pătruns 
în repetate rînduri în spațiul ae
rian al R. D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind regiuni populate 
și obiective economice din provin
ciile Thanh Hoa, Nghe An și Ha 
Tinh. In aceeași zi, numeroase a- 
vioane americane au efectuat ope
rațiuni provocatoare și de spionaj 
deasupra orașului Haiphong.

• LONDRA. — Vineri, vulcanul 
Taal (insulele Filipine) a rămas 
liniștit. Dar, cum se așteaptă, erup
ția poate reîncepe în orice mo
ment. După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter din Mani
la. datele stațiilor vulcanologice

PE SCURT • PE SCURT
au înregistrat ușoare mișcări in 
raza erupției. Cunoscutul vulcano- 
log filipinez, Arturo Alcaraz, a 
declarat că „situația poate deveni 
și mai serioasă". Evacuarea popu
lației începută din ordinul preșe
dintelui Filipinelor continuă in
tr-un ritm rapid. Au fost evacuate 
pină în prezent peste 60 000 per
soane.

• PARIS. — In urma ploilor 
care s-au abătut joi asupra re
giunilor din centrul și estul Fran
ței s-au produs mari inundații. In 
centrul carbonifer Montceau-Les- 
Mines. In cartierele de locuințe 

conferințe mondiale pentru dezar
mare și inițiativă referitoare la 
denuclearizarea Americii Latine.

In intervenția sa Rene Chalmers, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe al statului Haiti, după ce 
a vorbit despre necesitatea lichi
dării definitive a colonialismului a 
sprijinit politica S.U.A. în Viet
nam.

In continuare au cerut cuvîntul, 
în baza dreptului la replică, re
prezentanții S.U.A. și Spaniei. A. 
Goldberg, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., a declarat că 
de Ia începutul dezbaterilor ge
nerale au fost aduse „acuzații ne
fondate" împotriva Statelor Unite 
din partea unui număr de delegații 
în legătură cu politica S.U.A. în 
Vietnam. El a contestat aceste a- 
cuzații.

Tot vineri după-amiază la O.N.U. 
s-au desfășurat lucrările a nume
roase comitete și comisii ale 
O.N.U.

RIO DE JANEIRO 

Temeri în cercurile politice

ROMA: Descoperiri făcute 
de poliția italiană

încheierea sesiunii 
Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Sîmbătă s-au încheiat la Mos

cova lucrările celei de-a șasea se
siuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. A fost adoptată Legea cu 
privire la schimbările în conduce
rea industriei. In afară de ministe
rele existente, se creează 28 de 
ministere pentru conducerea pe ra
muri a economiei naționale. Cu
acest prilej au fost numiți noiy 
vicepreședinți ai Consiliului de;, 
Miniștri, miniștri și președinți ai * * 
unor comitete.

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres).
In cercurile politice braziliene se 

manifestă oarecari temeri în le
gătură cu hotărîrea fostului preșe
dinte al Braziliei, Juscelino Ku- 
bitschek, de a se întoarce din 
exilul la care a fost supus după 
lovitura de stat care l-a alungat 
pe Joao Goulart și a instaurat Ia 
putere pe Castello Branco. In pre
zent, Kubitschek se află în Fran
ța. Agenția France Presse relevă 
că reprezentanți ai Partidului so
cial-democrat din Brazilia, veniti 
special la Paris au cerut lui Ku
bitschek să renunțe la planul său 
de a se întoarce imediat în țară.

ROMA 2 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

politia italiană a confiscat impor
tante cantități de arme și muniții 
în timpul unei percheziții la; lo
cuința unui doctor american Mar
vin Kenneth Lane, în vîrstă de 50 
de ani, și care locuiește în Sardi
nia. Agenția France Presse infor
mează că pe lingă armamentul res
pectiv au fost descoperite o vastă 
colecție de medalii și decorații na
ziste, publicații hitleriste, brasarde 
cu inscripția „Hitler jugend" și 
tăieturi din ziar conținînd infor
mații asupra activității lui Klotz, 
liderul teroriștilor din provincia 
Adige.

apa s-a ridicat pină la înălțimea 
primului etaj, astfel incit popu
lația a trebuit să fie evacuată. Pe 
linia ferată Paris-Dijon-Lyon cir
culația a fost Întreruptă. De ase
menea, au fost distruse multe 
plantații și terenuri agricole.

• DAR ES SALAAM. — La 1 
octombrie Julius Nyerere a depus 
jurămîntul în funcția de preșe
dinte al Republicii Unite Tanza
nia pentru o nouă perioadă de 
cinci ani. La ceremonia depunerii 
jurămîntului, care a avut loc pe 
stadionul din Dar es Salaam, au 
asistat cîteva mii de persoane. In 
aceeași zi a depus jurămîntul și 
noul guvern al Tanzaniei.

• ANKARA. — Pe țărmul Mării 
Egee, in regiunea Akhisar, au fost 
inregistrate vineri două noi cu
tremure de pămint. Deși nu s-au 
înregistrat decit ușoare avarii la

Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a fost ales mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. iar Kiril Mazu
rov, numit recent în functft de 
prim-vicepreședinte al Ca«HliuIuî 
de Miniștri al U.R.S.S. a rost eli
berat din funcția de membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem.

După întrevedere, fostul președinte 
brazilian a declarat : „Am ascultat 
toate sfaturile, care mi-au fost 
date, dar nu m-am hotărît încă". 
Adepții lui Kubitschek se tem de 
reacția anumitor cercuri „dure" ale 
armatei care consideră întoarcerea 
lui Kubitschek în aceste zile ca „o 
provocare". Ei apreciază pe de 
altă parte că sosirea lui Kubit
schek în aceste momente la Rio 
de Janeiro riscă să creeze un 
pretext pentru militari în vederea 
instituirii unor măsuri excepționale 
in țară și a anulării alegerilor de 
guvernatori din cele 11 state, care 
vor avea loc duminică,

Descoperirea a fost făcută cu pri
lejul unei anchete a poliției ita
liene întreprinse simultan în Sar
dinia, la Milano și Nappli, în le? 
gătură cu arsenalul depistat 
29 septembrie într-o vilă situată pe- 
șoseaua Cassia-Roma. Agenția Fran
ce Presse menționează că irhpreu- 
nă cu Lane a fost arestată și o ce- 
tățeană vest-germană a cărei iden
titate nu a fost dată încă în vi
leag. Arestări au fost operate și 
la Milano, unde ancheta continuă 
și unde, de asemenea, au fost con
fiscate importante cantități de ar
mament.

unele clădiri, cutremurele au pro
dus panică in rindul populației.

• PISA. -— Intr-o declarație fă
cută la Pisa, profesorul Silvio Bal- 
larin de la Institutul geografic și 
geodezic din acest oraș, a arătaf 
că celebrul turn din Pisa s-a în 
clinat pînă in prezent de la po
ziția sa inițială cu 5.22 metri. El
a arătat că și alte clădiri din a- î' 
propierea turnului au marcat în - 
ultima vreme o ușoară înclinație, 
dar aceasta nu periclitează -r- așa 
cum este cazul turnului — exis
tenta lor

• NICOSIA. — Președintele Ma 
karios a făcut o vizită in locali
tatea cipriotă Potamina unde, în 
ultima vreme, ca urmare a hotă- 
ririi guvernului cipriot, ciprioții 
turci s-au reintors la casele lor. 
Makarios a vizitat unele familii 
ale ciprioților turci, după care a 
făcut o declarație arătînd că gu
vernul său este hotăril să-și înde
plinească promisiunile privind re
construirea caselor ciprioților turci, 
distruse in timpul luptelor dintre 
cele două comunități.
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