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Stimate tovarășe Tito,

O amenii îl cunosc și îl 
Stimează. Ii cunosc sta

tura mijlocie, firea de om li
niștit, binevoitor, dar mai a- 
Ies elementul hotărîtor ce l ri
dică pe om în ochii semeni
lor lui — destoinicia ce o do* 
vedește în confruntarea cu 
stratul de cărbune.

Cîrciumaru Victor e încă tî- 
năr-, totuși vechimea Iui în 
minerit e mai îndelungată 
decît a multor mineri vred
nici de ia Uricani. A venit 
aici de aproape un deceniu 
și jumătate. De aproape 10 
răni conduce o brigadă de ti
neri entuziaști și inimoși, cres
cuți împreună cu el în focul 
înfruntărilor subterane. De 
zece ani fotografia i-a fost a- 
proape nelipsită de pe panoul 
de onoare.

Ortacii de la mină ii sti
mează, șeful sectorului 1 de 
la mina Uricani îl amintește 
printre cei mai vrednici mi
neri ai sectorului.

Are brigada lui Cîrciumaru 
cele mai strălucite succese de

• Două succese
La pr-eparația Coroești a fost ter

minat rodajul și a fost pus în func
țiune, un funicular pentru evacua
rea sterilului.

Noul funicular are o lungime de 
1 500 m și e complet automatizat. 
Prin punerea în funcțiune a acestui 
important obiectiv, preparatorii de 
la Coroești au rezolvat o problemă 
grea, aceea a evacuării sterilului re
zultat de la prepararea cărbunelui. 
Totodată, constructorii și monțorii 
șantierului T.C.M.M. Valea Jiului — 
care au executat și funicularul de 
steril — au terminat lucrările de 
montaj la funicularul de cărbune A-

ninoasa-sud — Coroești. Pe acest 
funicular se va transporta înspre 
uzina de preparare Coroești produc
ția de cărbune a minei Aninoasa, 
centralizată la puțul sud. ț

Aceste două lucrări constituie 
două succese importante ale colec
tivului șantierului T.C.M.M. — Va
lea Jiului.

• Tură de noapte
Pe la ora 1 noaptea, peste Pe

troșani începu să se lase ceața, în
treaga tură de serviciu a fost pusă 
în stare de alarmă I Șeful de tură, 
impiegații de mișcare, șefii de ma
nevră David Ioan și Duduială Ște
fan erau foarte atenți la fiecare 
mișcare de manevră efectuată. Ma-

Cu părere de rău, am aflat despre îmbolnăvirea dv.
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România și a noastră personal vă 
adresăm cele mai călduroase urări de însănătoșire'grabnică. Vă dorim, to
varășe Tito, mulți ani de viată și activitate pentru binele Iugoslaviei fră
țești, în folosul prieteniei și colaborării dintre popoarele țărilor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului
Centra] al Partidului Comunist

Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Socialiste România

PE FIRUL DEFICIENTELOR 
GOSPODĂREȘTI

CUCERITORII 
„INSULELOR* 
SUBTERANE
la exploatare ? E autoarea 
vreunui record răsunător ? Nu 
se poate afirma acest lucru. 
E o brigadă cum sînt multe 
altele la exploatate. Și ta* 

■ tuși. brigada lui Cîrciumaru |
iși are meritele ei aparte, fată i 
de ce. Tînăra brigadă a mine
rului Circiumaru Victor ex
ploatează de un !an blocurile 
de cărbune rămase ca niște 
insule izolate in mi)locul ro
cilor prăbușite, după ce în ju
rul lor stratul fusese exploa
tat. Sînt pilierii de siguranță. 
„Cucerirea" acestor insule ri
dică în fa/а minerilor exigen
te mari. In urma prăbușirii a- 
batajelor, masa de cărbune ce 
formează pilierii intră în pre
siune, din crăpăturile prove
nite în urma fisurării zăcă- 
mintului emană dinspre lucră
rile vechi gaze de mină. Iată 
doi dușmani de care minerii 
trebuie să fină mereu seama. 
Presiunea și emanațiile de me
tan exclud, în primul rînd, 
pușcarea-, tăierea cărbunelui 
se execută doar cu ciocanul 
de abataj. Dar presiunea mai 
ridică și alte imperative: ai
marea suplimentară a abata
jului, cu juguri și rinduri de 
stîlpi în plus — chiar dublu 
fată de cit prevede monogra
fia de armare — precum si o 
viteză de avansare cit mar 
mare spre a evita intrarea în 
presiune excesivă a abataju
lui.

In aceste condiții își desfă
șoară activitatea minerii bri
găzii lui Cîrciumaru. Abata
jul lor, cu două aripi, seamă
nă cu un adevărat cimp de 
bătălie. Păcănitul sacadat al

L D.

(Continuare în pag. 3-a)

Mecanizare a pătruns și în pădu
rile Jigoresei. Lemnul este tăiat 
acum cu ferăstraiele mecanice...

nevranții Alicu Petru, Matei Dan, 
Berna Petru, Motoc loan și Con
stantin Mihai, erau numai ochi și 
urechi la dispozițiile date de șeful 
de manevră, iar Nuță loan, Făgă
raș Romulus și Deatcu Octavian, 
abia mai pridideau cu prinderea Ia 
sabot a vagoanelor triate!

...Trenurile 1 722, 2 876, 2 677, 2 514 
și 2 679 au fost compuse în timp și 
au plecat la ora fixată în grafic, 
iar trenurile 2 883, 2 680, 1 723, 1 725 
și 2 875 au fost primite și ele la 
timp în stație, datorită muncii de
puse de întregul colectiv âl stației. 
O dată cu sosirea zorilor, ceața în
cepu și ea să se destrame. Oamenii din 
tură erau frînți de oboseală, dar 
mulțumiți că reușiseră să facă față 
greutăților ivite în acea tură de 
noapte. In ciuda nopții și a ceții au 
fost compuse 9 trenuri iar alte 9 
descompuse, tonajul pe tren* expe
diat s-a țidicat la 1 250 tone, osîiile 
manevrate la.3 046, iar regularitatea 

acirculației trenurilor la îndrumare 
atins procentul maxim '

1. CRIȘAN
corespondent

Șantierul brigăzilor evidențiate
ф Șiraguri verticale de lumini
• Un succes de prestigiu
• Intervenția comunistului 
Ift Sonde forate înainte de

Jerca 
termen

să
șo-

prilejul 
pe 

asfaltată dintre 
și Uricani, poți 
din loc în loc, 
sus pe dealuri, 
verticale de lu-

Doar un ochi a-

Dacă ai 
treci noaptea 
șeaua 
Lupeni 
vedea, 
undeva 
șiraguri 
mini,
ger poate distinge insă, 
în timpul zilei, siluetele 
zvelte ale turlelor unor 
sonde. Acolo, pe dealu
rile crestate de văi a- 
dînci, între cîmpurikî 
miniere Gîmpu lui Neag 
și Bărbăteni se dă o 
altă bătălie pentru căr
bune, deosebită de cea

și noap- 
son- 
prin 
stra- 
des- 
noi

a minerilor. Zi 
te, fără întrerupere, 
dorii dezvăluie 

munca lor datele 
tigrafice necesare 
chiderii unor mine
Sînt evaluate astfel, în 
fiecare an, noi rezerve 
de cărbune exploatabil. 
Pentru a afla amănun
te despre munca nobilă 
a sondorilor ne-am în
dreptat pașii, in una din 
zilele trecute, spre șan
tierele secției de foraj 
Uricani a întreprinderii 
de explorări Hunedoara- 
Deva. Un prim fapt pare

In primăvară, gospodarii localităților și-au alcătuit boga
te planuri de acțiuni, în scopul înfrumusețării orașelor și 
comunelor. Conducerile unor unități economice s-au angajat să 
execute sau să sprijine diferite acțiuni gospodărești.

S-au scurs șase luni de atunci. O bună parte din prevede- 
respective au fost realizate. Unele încă n-au căpătat via- 
Erau probleme prea 
cîteva din ele.

iile 
tă
iată

• Mult necaz 
rilor 8 și 9 din 
din cauza magaziei de ciment pla
sată sub ferestrele lor : praful de 
ciment inundă apartamentele, circu
lația autocamioanelor la magazie 
provoacă panică __
printre' copii și 
desfundă drumu
rile. Conducerii 
șantierului, dc construcții nici nu-i 
pasăI fet 1 .

au locatarii blocu- 
cartierul Livezeni

grele ? Nu ! Au fost făcute litate I

ÎXSE4VARE

curbă, iar numeroasele mașini care 
staționează pe ambele laturi ale 
șoselei fac ca autovehiculele să se 
strecoare greu pe această porțiune. 
De ce nu se interzice staționarea 
autovehiculelor în porțiunea curbei?

Ce părere au or
ganele competen
te, sfatul popular 
și miliția.

.. > f > 1 . ...»
* Depozitarea rumegușului a ajuns

• Circulația mașinilor pe șoseaua 
Petroșani-Petrila este grea în drep
tul Competrolului. Gardul înalt de 
beton împiedică vizibilitatea în

și totuși e 
in luna tre- 
de foraj al

neverosimil 
adevărat — 
cută planul 
secției, a fost depășit cu
573 metri fizici. Cifra e 
impresionantă, ținind 
cont de faptul că pla
nul lunar de foraj al 
unui întreg șantier este 
de
ce

Dar, dacă e vorba des
pre hărnicie merită mai 
mult să fie relatate fap
tele sondorilor, din celă
lalt 
teni 
mai 
zări,
dificultăți, adăugă el.

Intr-adevăr, 
șantierul 
forat în 
m fizici
despre greutățile cu 

avut de furcă 
la fața locului, 
5 671 amplasa- 

punctul Valea 
Sonda fora in 

pe iarba

șantier — Bărbă- 
Ei au obținut cele 
semnificative reali
gn ciuda unor mari

LUMINILE 
FABRICII 
DE PRODUSE 
LACTATE
DIN LIVEZENI

650 m fizici. întrebat 
factori au concurat 

la obținerea succesului, 
Fopescu Dumitru, șeful 
sectorului Uricani a răs 
puns amabil :

— Pe șantierul nostru 
in luna septembrie toate 
brigăzile și-au îndeplinit 
angajamentele; nici una 
nu e șub plan. Unele, 
cum sînt cele ale son 
delor 5 748, 5 672 diu
cîmpul minier Hobiceni 
și-au depășit planul lu
nar cu peste 31 la sută 
Secretul trebuie căutat 
in hărnicia sondorilor.

. e adevărată problemă la găurele 1 
și -Й Lonea. La gaterul. 2, îruleosehi, 
există posibilitatea ca el să fie de
pozitat pe malul Jiului pe un teren 
viran, nefolosit, unde a foet ci nd va 
un siloz de balast. Sfatul popular el 
orașului Petrila, ar trebui să asi
gure un teren în acest scop.

• Curățenia orașului este dragă 
fiecăruia din locuitorii săi. Totuși, 
mai există unii care murdăresc, 
străzile, trotuarele, sălile de. cine
matograf cu coji de semințe... Au 
existat planuri, hotărîri pentru a 
opri comerțul clandestin cu semințe. 
Totul a fost însă uitat,

brigăzile 
Barbă teni 

septembrie 
peste plan.

din
au
440 
Iar
care au 
ăm aflat 
la sonda 
tă în 
Mirlașu.
plin Așezat 
presărată cu bănuți ru
ginii ai frunzelori de 
toamnă, lîngă baraca cu 
probele de rocă, maistrul 
Stan loan, șeful brigăzii 
sondei 5 671, făcea niște

• Șantierele de construcții au o 
parte însemnată de vină în... mur
dărirea localităților noastre: în ur
ma mașinilor rămîn dîre de beton, 
mortar, var, ciment. îndeosebi trans
portul la Vulcan, Lupeni și Petro
șani lasă urme. Doar s-a hotărît ca 
asemenea materiale să fie transpor
tate în conteinere. De ce nu se pro
cedează ca atare ?.

☆ I

V. STRĂUȚ

(Continuare în pag. 3-a)

problemele 
pentru atest 

tri
er 
ia 
au

Fapte, aspecte din 
gospodărești prevăzute 
an, dar încă nerealizate. Ultimul 
mestru a 
trebui 
ceasul 
rămas
obștesc I

să 
al 
în

început. Gospodarii 
rezolve măcar 'acum, 
12-lea, problertiele ce 
suspensie. E în interesul

■ й

Mihai- ȘTEFANl



2 STBASUE R®ȘU

SE В E S E Â Ș O A R A

LA MVEL CO R ESP l\ ZAT OR

APROVIZIONAREA

da produse. Nu-i vorbă că din cînd 
In cînd a fost trimis șl cite un de
legat. Dar acesta a fost un simplu 
voiajor care s-a intors cu buzuna
rele goale. Nu s-a zbătut, nu a ce
rut sprijinul organelor locale, com
petente, pentru a obliga pe furnizor 
să-și respecte angajamentele con
tractuale. Cu cîteva adrese și cu 
cite un voiajor în... voiaj pe banii 
statului era normal ca aproviziona
rea să se desfășoare uneori de
fectuos.

determinat slaba aprovizionare, 
nerealizarea indicatorilor de plan, 
cauze care de acum au un carac- 
tet subiectivist.

Deservirea 
și racilele ei

$1 DESERVIREA POPULAȚIEI ?
Cu gîndul la modern, 

ia viitor ?
Dar la prezent ? i

In Valea Jiului rețeaua de magazine și unități de ali
mentație publică s-a dezvoltat an de an ajunglnd în pie- 
zeal la 351 unități de desfacere dintre care un număr de 
18 magazine tint specializate in produse alimentate ți 
In produse 
merciale a 
magazine.

Important
Ли cum acestea asigura fondul de 
cererea populației, atât din punct 
ți calitativ, cum se asigură gradul de pregătire a lucrăto
rilor din comerț in saopul unei deserviri civilizate.

Aceste probleme, precum ți aprovizionarea de iarnă a oa
menilor muncii, au constituit subiectul lucrărilor celei de 
а IV -a sesiuni a Sfatului popular orășenesc Petroșani cars a 
avut loc recent.

In pagina de fată vom reda cîteva din problemele ridicate 
de către deputafi și invitații la această sesiune privind 
activitatea rețelei ți lucrătorilor comerciali din Valea Jiului.

PRDBLEME DEZBĂTUTE
industriale, 
crescut și

e insă in

O dată cu dezvoltarea rețelei 
volumul mărfurilor desfăcute

acffvitafea

12
CO-
in

ie-unităților comerciale, 
mărfuri care să satisfacă 
de vedere cantitativ cit

Mai mult 
anul trecut

decît 
dar...

Zilnic prin unitățile

să aprovizioneze și să 
populația. Ce Indică 
în acest an comercial, 
sau nefavorabil ? Fără

de 
și aii- 

mai 
exemplu :

comerciale sc 
perindă sute, mii de oameni pentru 
a se aproviziona cu cele necesare. 
In funcție de felul cum aceștia plea
că mulțumiți sau, nemulțumiți, se 
poete trage concluzia asupra felu
lui cum lucrătorii din comerț îșl fac 
datoria. Populația, consumatorii, re
prezintă deci cu adevărat un baro
metru al conștiinciozității celor care 
sînt chemați 
deservească 
„barometrul" 
timp frumos
discuție, că acul înclină spre timp 
frumos. Acest lucru a fost reliefat 
atât în referatul prezentat în sesiune 
cît și în cuvîntul deputaților șl in- 
vitațllor. Unitățile comerciale din 
Valea Jiului au fost mai bine apro
vizionate, pe piață s-a găsit o gamă 
mai variată de sortimente atât 
produse industriale cît
mentare și în cantități
mari. lată și un
In primele opt luni ale acestui an 
au fost vîndute, față de 
rioadă a anului trecut, 
plus în valoare de peste 5 000 000 
lei. In cele opt luni ale anului cu
rent s-au vîndut consumatorilor 
4 920 tone făină integrală, 1 950 to
ne făină albă, 3 800 tone mălai, 
9 600 tone pîine, 1 121 tone prepara
te carne, 169 tone slănină — untu
ră, 796 tone zahăr, 698 tone ulei,
1 047 frigidere, 928 mașini de spălat,
2 374 aparate de radio, 1 168 mașini 
de cusut, mobilă în valoare de 
15 320 000 lei.

$1 totuși, în rețeaua comercială 
s-au ■ manifestat și unele deficiențe. 
Să luăm de pildă doi indicatori și 
anume planul de aprdvizionare și 
planul de desfacere. Pe primele opt 
luni ale acestui an, planul de apro
vizionare pe întreaga rețeaua co
mercială din Valea Jiului a fost rea
lizat în proporție de numai 93,2 la 
sută, iar cel de desfacere de 94,4 la 
sută. Pe întreprinderi comerciale 
singura care și-a realizat și depășit 
plenul de aprovizionare a fost O.L.F., 
cu 101,2 la sută. In rest, celelalte în
treprinderi se află sub plan la atnîn- 
dol indicatorii. Asupra cauzelor 
care au generat această situație ne 
vom opri mai pe larg in cele ce 
urmează.

aceeași pe- 
mărfuri în

rul acestora vom merge și noi, res
pectând această împărțire, dar, spre 
deosebire de conducătorii unor or
ganizații comerciale care au luat 
cuvîntul la această sesiune, vom 
căuta să separăm mai bine- granița 
Obiectivitătii de motivările care au 
un caracter subiectivist. Să începem 
cu cauzele obiective. Pe bună drep
tate s-a arătat că una din cauzele 
principale care au dus la nereali- 
zarea sarcinilor ce reveneau rețe
lei comerciale a fost nerespectarea 
de către unii furnizori a planurilor 
contractuale. S-au dat exemple nu
meroase în acest sens. Ele s-au re
ferit la furnizorii ce au contracte cu 
O.C.L. Alimentara, O.C.L. Industrial, 
T.A.P.L. și O.L.F. Nu o să-i înșirăm 
aici pe acei furnizori care și-au ui
tat obligațiile și nici cantitățile de 
produse industriale sau alimentare 
care nu s-au livrat unităților noas
tre comerciale. Nu facem acest lu
cru întrucît spațiul paginii de ziar nu 
ne permite acest lucru. Cititorul am 
vrea să rețină însă faptul, că într- 
adevăr aprovizionarea populației din 
Valea Jiului a întâmpinat multe greu
tăți din pricina neOnorării la timp 
(de multe ori de loc), a produselor 
contractate. Din această cauză nu în
totdeauna consumatorii au găsit măr
furile căutate în magazine.

In rîndul cauzelor obiective care 
au împiedicat în mare măsură apro
vizionarea Văii Jiului cu cele ne
cesare se înscrie și neaslgurarea de 
către I.R.T.A. a unor autovehicule 
corespunzătoare și la timpul nece
sar pentru transportul mărfurilor. 
Acest lucru a dus pe de o parte Ia 
aprovizionarea neritmică a unităților 
comerciale cu produsele necesare, 
iar pe de altă parte la degradarea 
calitativă a acestora în condițiile 
unui transport necorespunzător.

S-a simțit totodată lipsa unor noi 
spații comerciale. In noile cartiere

construcția spațiilor comerciale a 
cam rămas în urmă. Rău este că și 
unele din unitățile existente posedă 
spații necorespunzătoare, improvi
zate.

Acestea ar fi cîteva din cauzele 
care au împiedicat în bună măsură 
desfășurarea corespunzătoare a a- 
provizionării populației cu produsele 
cerute.

Există însă în miezul acestor cau
ze și mult subiectivism, și motivări... 
nemotivate. Să le analizăm pe rînd.

Abilitatea 
să se dovedească 

în fapte 
și nu în motivări

Luînd cuvîntul la sesiune, tovară1 
șui Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, a atras pe bună dreptate a- 
tenția unor conducători de 
zații comerciale că aceștia 
să-și dovedească mal mult 
tea în realizarea sarcinilor 
revin și nu în a motiva^ în

organi- 
trebuie 
ablllta- 
ce le 

a se as
cunde după deget. Așa și este. Au 
luat cuvîntul la sesiune aproape 
toți conducătorii organizațiilor co
merciale. Și cu toții, parcă ar fi 
fost vorbiți, au ridicat neputincioși 
din umăr : „Ce să facem, tovarăși, 
noi ne-am zbătut, ne-am interesat. 
Vedeți doar cîte contracte am în
cheiat. Furnizorii sînt vinovați. Noi...'1. 

Intr-adevăr, numai furnizorii sînt 
vinovați l Bieții conducători, ei 
s-au „zbătut". Ce n-au făcut I Cînd 
au văzut că furnizorii nu le li
vrează mărfurile contractate au tri
mis 1, 2, 3... 10 adrese, somîndu-i 
pe furnizori. Cu aceasta'conducăto
rii unităților comerciale s-au liniș
tit socotind probabil că și-au făcut 
datoria. Au acoperire. In rest... Ia
tă așadar, cum în dosul unor hîr- 
tii de acoperire se ascunde și o măre 
doză autoliniștitoare, de comoditate; 
de dezinteres. Consumatorii nu se 
pot consola cu adresele trimise 
furnizorilor restanțieri. Ei au nevoie

Trebuie noi spații comerciale. Si
gur că trebuie. S-au construit și 
s-au deschis multe. Se vor mai des 
chide și altele. Ce te faci insă 
clnd gîndul îți stă numai la viitor 
și uiți prezentul. Cam așa stau lu
crurile și cu unii conducători de 
organizații comerciale. Au cerut să 
se construiască noi spații comer
ciale, pe motiv că cele de acum 
sînt insuficiente, iar unele песо- 
răspunzătoare Impiedlcînd buna a- 
provizionare. Au el dreptate. Cu 
toții dorim să avem numai maga
zine moderne, frumoase, Încăpătoa
re. Toate la timpul lor. Avem Insă 
și acum magazine, bune, frumoase. 
Dar avem și magazine care lasă de 
dorit. Șl nu din cauza spațiului, 
ci din cauza unor gospodari... nu
mai cu numele. Mai ales cele pe
riferice. Au un aspect interior și 
exterior cu care nu fac cinste co
merțului socialist. Exemplu? Chioș
cul de tutungerie nr. 102 și maga
zinul alimentar nr. 35 din Cimpa, 
magazinul mixt nr. 3 Băni ța, bufe 
tul nr. 47 Iscroni, bufetul expres 
nr. 43 Vulcan și nr. 8 „înfrățirea" 
Petroșani, bufetul nr. 24 Lonea și 
altele. Ați remarcat desigur că 
toate sint periferice. E normal, pe 
aici conducătorii organizațiilor Co
merciale trec foarte rar, n-are cine 
să vadă starea In care se află.

Conducătorii organizațiilor co
merciale au solicitat deja pentru 
anul viitor fonduri de investiții 
necesare construirii de noi unități. 
Foarte bine. Rău e insă faptul că 
in timp ce solicită noi fonduri pen
tru spații comerciale, fondurile de 
investiții comerciale din acest an, 
sau chiar de anul trecut, nu au 
fost realizate. Bunăoară, în cartie
rele Braia din Lupeni și Livezeni 
din Petroșani, deși s-a știut piecis 
cînd se vor da in folosință cele 
două complexe comerciale (și ele 
trase de păr foarte mult timp), nu 
s-au luat măsuri din timp pentru 
dotarea acestora cu aparatura ne
cesară. Așa se face că deși con
structorul și-a Încheiat demult lu
crările aferente, noile spații co
merciale &u rămas încă închise. 
Lipsa de răspundere, de interes, de 
preocupare din partea conduceri
lor organizațiilor comerciale sînt 
și ele cauze importante care au

O problemă care a polarizat în 
jurul ei multe discuții a fost aceea 
a modulul de deservire a popu
lației de către lucrătorii din co
merț. In cuvîntul celor care au 
luat parte la sesiune s-a subliniat 
faptul că in problema deservirii 
s-au obținut rezultate de seamă. 
Avem în restaurante și magazine 
destui oameni care știu să practice 
un comerț civilizat, care, servin- 
du-te îți impun respect și Stimă.

Există însă și o altă categorie 
de lucrători, și din păcate destul . 
de mare, care au atitudini de ne- șl 
tolerat față de consumatori, îi 
bruschează, nu le oferă mărfuri, 
servesc cu lipsă la gramaj, nu dau 
rest la cumpărători, au o ținută 
vestimentară necorespunzătoare,, nu 
mențin curățenia în magazine, lată 
și cîteva exemple de lucrători din 
comerț în a căror conștiință raci
lele trecutului își mai găsesc ră
bufniri serioase: Marton Iolan, 
Oprișa Maria, Gutilă Constantin, 
Ivanciu Elena, Scrobuț Dumi
tru, Răducan Dumitru, Horia 
Hanifa, Doniițian Constantin, 
r'emeter Olga, Igna Nicolae etc. 
unii din ei fiind chiar trimiși în 
fața organelor de cercetare penală. 
Lista acestora este incompletă.

Mai sînt lucrători care servesc 
pe cumpărători cu anumite mărfuri 
numai pe bază preferențială, dacă 
sint cunoscuți, rude, oameni cu 
„funcții" sau pe cel de la care mai 
„pică cite ceva". Curios este și un 
alt fenomen : multe obiecte pe 
care le vezi la diferiți X sau Y pe 
stradă nici nu apar in magazine, 
deși e un lucru cert, constatat, că 
ele au fost procurate din magazi
nele din Valea Jiului. Și aici in
tervin iarăși cunoștințele, rudele, 
funcțiile jjț

Pe bună dreptate asemenea stări 
de lucruri au provocat și continuă 
să provoace nemulțumiri in rîndul 
oamenilor muncii.

Fără discuție că In problema de
servirii populației s-au obținut 
multe succese, S-a făcut mult, dar 
nu totul. Avem nevoie în comerț 
de oameni civilizați, politicoși, ser
viabili. In această privință, condu
cătorii organizațiilor comerciale au 
cuvîntul pentru a-și educa salaria- 
ții. Mersul înainte al societății 
noastre cere oameni noi, cu o con
știință socialistă înaintată.

Pagină redactată de 
C. COTOȘPAN

DIRECȚII DE VIITOR

I

Obiectivitatea 
Si subiectivitatea 

unor cauze
S-a discutat mult la sesiune des

pre cauzele nerealizăril planurilor 
de aprovizionare și desfacere. S-a 
făcut și o categorisire a lor în cauze 
obiective și cauze subiective. Pe fi-

ani de’ După
zile de tărăgă- 

in siirțit, 
co-

nări, 
complexul 
mercial din car
tierul Livezeni — 
Petroșani s-a ter
minat. S-a termi
nat, dar cumpă
rătorii tot n-au 
putut încă trece 
pragul magazine
lor de aici. A- 
cum a început 
tărăgănarea a- 
menafării interi
oarelor cu mobi
lierul și aparatu
ra comerciala ne
cesară. Cum s-ar 
zice, așteptări 

după... tărăgănări.

Iu acest an, dar mai ales in ultimul timp, s-a simțit o 
mai mare abundență de mărfuri și în sortimente variate in 
magazine , a crescut exigența în recepționarea mărfurilor, s-au 
făcut pași însemnați pe calea unei deserviri civilizate. Dar mă
surile luate nu au mers pînă la capăt. Au mai rămas multe de 
făcut pentru ridicarea activității comerțului din Valea Jiului 
Ia înălțimea sarcinilor actuale. De aceea, ne propunem să ară
tăm cîteva din direcțiile spre care trebuie să-și îndrepte în 
Viitor atenția conducerile organizațiilor comerciale, așa cum a 
reieșit din discuțiile purtate, din hotărîrea adoptată de sesiune.

• Pentru o mai bună aprovizio
nare a populației să fie consultată o 
masă mare de oameni ai muncii asu
pra mărfurilor ce ar dori să le gă
sească în magazine, iar în planifi
carea necesarului să se pornească 
de la nevoile acestora, de la cu
noașterea reală a cerințelor popu
lației.

• Aprovizionarea să se facă în 
mod ritmic, în sortimente și mărimi 
variate și în cantităti suficiente.

• Să se țină o mai strînsă legă
tură cu furnizorii, iar cînd șe ob
servă că aceștia пи-șl respectă obli
gațiile contractuale să se ceară 
sprijinul organelor în drept.

■ Fondurile de investiții comer
ciale pentru acest an să fie reali

zate în întregime, Iar noile unități 
construite să fie cît mai repede 
puse în funcție.

• Să se facă o mai bună plani
ficare a repartiției produselor pe 
magazine, în așa fel încît să existe 
o deplină corelare între aprovizio
narea magazinelor de centru și ce
le periferice.

• Va trebui acordată atenție or
ganizării interioare a magazinelor, 
a vitrinelor, curățeniei uhltăților.

9 Problema educării lucrătorilor 
din comerț trebuie să stea în cen
trul atenției conducerilor organiza
țiilor comerciale. Să nu se tolereze 
nici o abatere de la disciplina so
cialistă a muncii, de la deservirea 
în mod civilizat a cumpărătorilor.
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IN MUNCA
DE PRIMIRE
ÎN PARTID
CONTINUITATE. ÎNALT SIMT
DE RĂSPUNDERE

Prins în întrecerea pentru înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor anuale de plan și a angaja
mentelor de întrecere, colectivul 
minei Lonea a obținut frumoase 
succese. Din abatajele minei au 
fost extrase in luna septembrie 
mai bine de 3 000 tone de cărbu 
ne peste sarcinile de plan. Cine 
sînt animatorii întregului colectiv 
la dobîndirea succeselor ? Sînt co 
muniștii, acei oameni înaintați ca- 

I * ie prin hărnicia, priceperea și spi
ritul lor de abnegație sînt mereu 
exemplu pentru tovarășii lor de 
muncă. Poți oare să nu urmezi 
exemplul minerilor comuniști Bur- 
dea Nicolae, Fatal Vasile și a 
altor*' șefi de brigadă care, atunci 
cînd interesele producției o cer, 
își asumă răspunderea de a lucra

CUCERITORII 
„INSULELOR* 
SUBTERANE

(Urmare din pag. I-a)

ciocanelor de abat a) nu con
tenește niciodată in timpul 
schimburilor. După ce prop
tesc tn tavanul abatajului grin
da masivă de brad, începe 
lupta corp la corp cu iruntul 
de cărbune. Două ciocane de 
abataj sîaimă simultan pere
tele negiu. Iar cei ce le mi- 
nuiesc cu încordare și pasiu
ne sînt, în primul rînd, briga
dierul și șefii de schimb — 

Marincaș loan, Șerban Gheor- 
jhe și Birsan Nicolae.

Bătălia se deslășoară în tie
care Zi, în iiecare schimb pe 
două fronturi: în cele două 
aripi ale abatajului. Și elanul 
minerilor se concretizează lu
nă de lună în randamente ctl 
cite 1—2 tone pe post mai 
mari decît cele prevăzute, in 
viteze de avansare in masa 
de cărbune ce întrec în me
die 100 de metri.

Și e firesc ca brigada, toii 
componenta ei, să muncească 
așa. Pentru acest an ortacii 
brigăzii și-au stabilit inițial 
ca angajament de Întrecere 
depășirea planului cu 1000 
tone de cărbune. Pînă acum 
au un plus de 900 tone. „Pis
cul" nu-i deosebit de înalt) nu 
poate fi comparat, bunăoară, 
cu „muntele" de cărbune de 
Peste 20 000 tone extrase pes
te plan de brigada lui Sores- 
cu Constantin. In schimb, lup
ta prodigioasă ce o desfășoa

ră brigada pentru cucerirea și 
lichidarea „insulelor" subtera
ne, destoinicia ce o dovedește 
în condițiile speciale în care 
lucrează o situiază pe cele 
maj înalte culmi ale vredni
ciei minieiești. 

la locuri grele de muncă ? Cu a- 
semenea oameni de nădejde poți 
să redresezi in scurtă vreme pro
ducția urmi abataj, sector și chiar 
a întregii exploatări, mai ales că 
la toate locurile cheie, acolo unde 
se hotărăște soarta producției, sînt 
repartizați membri de partid.

Cum s-a ajuns ca la mina Lo- 
nea să fie la aproape toate locurile

VIATA DE PARTID
—------------------!--------------------
de muncă și pe toate schimburile 
membri de partid î In perioada ce 
a trecut de la Conferința de partid 
din anul trecut și pînă în prezent, 
organizațiile de bază de la mina 
Lonea, îndrumate de comitetul do 
partid, au primit peste 250 de noi 
membri de partid. Printre organi
zațiile de bază care au desfășurat 
o muncă permanentă, pătrunsă de 
un înalt simț de răspundere în a- 
ceastă direcție se pot enumera 
cele din sectoarele 1, 2, 4, 5, 8 
și 9, care în această .perioadă au 
primit în rîndurile lor între 20-35 
noi membri de partid. Continui
tatea și simțul de răspundere în 
munca de primire în partid sînt 
oglindite și de faptul că circa 33 
la sută din salariațil minei Lonea 
sînt membri de partid.

Desfășurarea unei munci siste
matice de primire în partid este 
strins legată de preocuparea or
ganizațiilor de bază pentru educa
rea comunistă a tinerilor, a tova
rășilor din activul fără de partid. 
In munca de educare a viitorilor 
membri de partid, formele cele mai 
eficiente s-au dovedit a fi repar
tizarea de sarcini concrete, inca- 
drarea lor în învățămintul de 
partid, exemplul personal al comu
niștilor.

Sarcina trasată unor membri de 
partid de a se ocupa de ridicarea 
nivelului politic-ideologic a 1—2 
tovarăși s-a dovedit, de asemenea, 
eficientă. Așa spre exemplu, comu
nistul Năsui Vasile din sectorul II 
al minei a primit sarcina să se o- 
cupe de tovarășul Furdui Ghera- 
sim din activul fără de partid. 
Comunistul Năsui Vasile a dove
dit simț de răspundere față de sar
cina încredințată. Discutîndu-i-se în 
adunarea generală cererea de pri
mire în partid, comuniștii organi
zației de bază l-au primit pa to
varășul Furdui Gherasim în una
nimitate în rîndurile organizației. 
Exemple demne de urmat în mun
ca de educare a viitorilor membri 
de partid sînt și Nicoară Iuliu, An- 
draș Mihai, Sicoi Iosif, Buhăiescu 
Vasile și mulți alți comuniști.

In munca de primire în partid 
s-a pus accent pe atragerea mun
citorilor calificați, a inginerilor și 
tehnicienilor strins legați de pro
cesul de producție. Printre tova
rășii primiți recent în flndurile 

membrilor de partid ae numără 
minerul Lupu Gh. Gheorghe, elec
tricianul Dobocan Ioan, sudorul 
Pateu loan, mecanicul de locomo
tivă Astalaș Ioan, inginerul Lap- 
șanschl loan șl alții.

In munca de educare a noilor 
membri de partid se folosesc șl 
conferințele organizate la nivelul 
comitetului de partid pe teme ca: 
„Democrația internă de partid", 
„Calitatea de membru de partid", 
„Partidul, organizatorul și condu
cătorul luptei pentru construirea 
socialismului" etc.

Privită în ansamblul ei, munca 
de primire în partid mai are însă 
ia mina Lonea și unele deficiențe. 
Organizațiile de bază nr. 3, 6 $1 
10, spre exemplu, nu acordă sufi
cientă atenție primirii In partid. 
Așa se și explică lipsa de conti
nuitate în această muncă, numă
rul mic al celor primiți în partid 
față de posibilitățile existente. Or
ganizațiile de bază respective nu 
au acordat atenția cuvenită acti
vului fără de partid, nu s-au ocupat 
în permanență de educarea tine
rilor din raza lor de activitate.

Cunoscind această stare de lu
cruri, Comitetul de partid al mi
nei Lonea a analizat în plenarele 
sale felul in care se desfășoară 
munca de primire in partid, luînd 
măsuri menite să ducă la înlătu
rarea lipsurilor. Acest lucru a fă
cut ca în ultimul timp și la orga
nizațiile de bază respective munca 
de primire în partid să cunoască 
o oarecare Înviorare.

☆

In perioada actuală, în viața or
ganizațiilor de bază are loc un eve
niment deosebit de important, a- 
dunările generale de dări de sea
mă și alegeri. Cu acest prilej, co
muniștii de la mina Lonea tre- 
buie să analizeze rezultatele obți
nute în munca de primire în partid, 
să scoată la iveală lipsurile ce 
mai există venind totodată cu pro
puneri concrete pentru îmbunătă
țirea muncii de viitor. Birourile 
nou alese din sectoarele minei Lo
nea să acorde în viitor toată a- 
tenția muncii de primire în partid,- 
să manifeste în aceasta exigență 
un înalt simț de răspundere.

D. C.

Șantierul brigăzilor evidențiate
(Urmare din pag. l-a> 

calcule intr-un carnețel. 
După ce am făcut cu
noștință, curiozitatea 
m-a făcut să privesc 
calculele din carnețel. 
Brigada și-a depășit pla
nul pe septembrie în 
proporție de 201 la sută 
în ciuda lucrărilor de 
instrumentație pe care 
le-a avut de executat. In
strumentația a fost rezol
vată foarte greu. S-a 
întîmplat în schimbul 
condus de șeful sondor 
Ionescu Hristache. Din 
cauza pierderilor de no
roi garnitura s-a prins 
la puț, la adincimea de 
474 m. După cîteva în
cercări de a smulge gar

Mafiile ji іигаіевіа tlw lo face ?
In inima sectorului Cîmpu lui 

Neag, mai acum cîțiva ani, a răsă
rit o școală elementară pentru fiii 
lucrătorilor forestieri. Lingă ea, de 
curînd, s-a terminat construcția unor 
locuințe muncitorești. Aceasta nu 
înseamnă ca vechiul fond de lo
cuințe să nu mai fie întreținut și, 
la nevoie reparat. Dimpotrivă. Aici 
însă, ca și la Buta și Arcanu, se 
află numeroase clădiri ce aparțin 
de I, F. Petroșani și care necesită 
reparații, dar nimeni nu se intere
sează de executarea lor. Ne între
băm, unde este spiritul gospodăresc 
al acelora care au sarcina să se 
ocupe de condițiile de locuit pen
tru lucrătorii forestieri ai I. F. Pe
troșani ? Această întrebare ți-o pui 
vizitînd și cabanele forestiere Cîm
pu Mielului și Gîrbovu.

Construite сц 3-4 ani în urmă 
cabanele de la Cîmpu Mielului și 
Gîrbovu sînt arătoase, pe dinafară, 
par niște vile. înăuntru însă... au 
pus pecetea dezordinea și lipsa de 
curățenie. Așa cum se prezintă si
tuația, pare că tovarășii din condu
cerea sectorului forestier a comite

nitura din strînsoarea 
rocilor, oamenii s-au 
bucurat că sonda e sal
vată. Dar, după ce fu
seseră extrase mai bine 
de jumătate din prăji
nile aflate la put, s-a 
constatat că garnitura 
se rupsese. In talpa pu
țului au rămas 14,60 m 
de prăjini, împreună cu 
tubul carotier și freza. 
Forajul era întrerupt. 
Pentru reînceperea lui 
trebuiau aduse la son
dă, cu tractorul, prăjini 
speciale cu filet stîngâ 
Aceasta era singura so
luție tehnică pentru re
zolvarea instrumentației. 
Insă prăjinile cu filet 
stingă erau folosite la 
alte instrumentații toc

mai în zilele acelea. Ar 
fi trebuit să se aștepte 
cel puțin 10 zile... S-ar 
fi irosit toate realizările 
brigăzii. Salvarea s-a 
ivit. Comunistul Jerca 
Adrian a găsit o altă 
soluție. Pe proprie răs
pundere, a introdus Ia 
puț dornul cu racord de 
siguranță L.S. 2. Maistrul 
Jerca Adrian a venit 
în ajutor și a rezolvat 
instrumentația sondei 
5 671 în 47 de ore — 
timp record pentru si
tuația grea în care se 
afla sonda. S-au eviden 
țiat atunci sondorii șefi 
lacobescu Vasile, Ale
xandru Grigore, sondorii 
Fraităr Gheorghe, Andrei 
Vasile, Răduică Con

NOTĂ

tului de secție sindicală n-au mai 
trecut pe la aceste cabane de cine 
știa cînd. Ar fi cazul să facă o 
plimbare. Ar prinde bine pentru 
reanimarea spiritului gospodăresc 
la cabanele forestiere cu pricina.

M. M.

In Editura politică
a apărut:

Geografia Foamei — 
Dilema braziliană : 
pîine sau otel

de JOSEUE DE CASTRO
320 p. 8,50 lei

Autorul, om de știință brazilian 
de reputație mondială, președinte al 
F.A.O., prezintă condițiile de mun
că și de viață din diferite regiuni 
ale Braziliei. Meritul lui Joseue de 
Castro constă în faptul că el nu se 
limitează la studierea aspectelor fi
ziologice ale foamei, ci caută să 
scoată la iveală cauzele economice 
și sociale ale fenomenului.

stantin și alții. Acum 
sonda forează din plin 
avlnd la zi, pe octom
brie, o depășire de 25 

m fizici*
Greutăți asemănătoare 

au Intimpinat multe alte 
brigăzi la secția de fo
raj Uricani. Dar le-au 
biruit. Dintre aceste bri
găzi amintim pe cele 
ale sondelor 5 670, 5 869, 
5 674. Iar altele, cum 
sînt brigăzile sondelor 
5 656 și 5 754 au termi
nat forajele cu cite două 
săptămîni înainte de 
termen. Luna septem
brie s-a încheiat pentru 
sondorii din .Uricani cu 
succese deosebite. Zeci 
de brigăzi au fost decla
rate evidențiate în în
trecerea socialistă dato
rită hărniciei lor.

PROGRAM DE RADIO
8 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Melodii de estradă; 5,35 
Gimnastica de înviorare; 5,45 Pie
se distractive interpretate de fan
fară; 6,00 Radiojurnal,- 6,10 Cîntece 
și jocuri populare; 6,30 Recoman
dări din program; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Portativul veseliei; 7,30 Sfatul me
dicalul : Combaterea durerilor reu
matice; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Formații de muzică populară; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 Buchetul me
lodiilor de muzică ușoară; 9,00 La 
microfon melodia preferată; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Teatru la ml- 

» crofon : „Nota zero la purtare";
V. 11,47 Melodii populare; 12,00 Bule- 

~ tin de știri; 12,06 Divertismentul 
pentru cvintet de suflători de Ludo

vic Feldman; 12,26 Selecțiuni din 
opereta „Tinerețea maestrului" de 
Victor Raicev; 12,45 Muzică ușoa
ră; 13,00 Concert de prînz, 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Arii și duete 
din operele compozitorilor noștri; 
15,00 Muzică populară; 15,30 Din 
creația compozitorului Zeno Van- 
cea; 16,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic,- 16,15 Muzică ușoară;
16.30 Emisiune de basme; 17,00 Din 
tezaurul muzicii preclasice; 17,30 In 
slujba patriei; 18,00 Muzică ușoară;
18.30 Radiosimpozion: Folosirea 
conștientă a legilor economice ale 
socialismului; 18,50 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 19,20 Mu
zică vocală și instrumentală de 
Mihail Jora; 19,40 Noutăți pentru 
iubitorii muzicii populare; 20,00 Ra- 

diogazeta de seară; 20,30 Canțone
te interpretate de Mario Lanza; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Cîntă : Margareta Pislaru, Lola No- 
vacovici, Gloria Lasso, Maria Ler
ma, Jean Păunescu, Charles Tre
nat; 21,15 Lectură dramatizată din 
volumul „Per cel norocos" de Hem 
rick Pontgppidan; 21,45 Melodii 
dragi,- 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Cîntă or
chestrele de muzică ușoară Richard 
Oschanițki, Perez Prado și Jean 
Michel Riff; 22,55 Melodii lirice; 
23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Marșuri sportive; 7,48 
La start „Muzică ușoară"; 8,00 
Selecțiuni din opereta „Saltimban
cii" de Ganne; 8,30 Muzică popu
lară; 9,00 Buletin de știri; 9,30 Ra- 
dioracheta pionierilor; 10,00 Cîntă 
corul Radiotelevlziunii; 10,15 „In 
ritm de passo-doble"; 10,30 Muzi

că populară; 11,00 Buletin de știri;
11.30 Pagini din opere; 12,00 „Muzi
că de estradă — mari orchestre";
12.30 Din creația lui Camille 
Saint-Saens; 13,00 Buletin de știri; 
13,06 Cîntece pentru copii; 13,16 
Piese instrumentale de virtuozitate;
13.30 Limba noastră; 13,40 Muzi
că de estradă; 14,00 Cîntece și jo
curi din regiunile patriei; 14,30 
Pagini alese din muzica de estradă; 
15,00 Radiojurnal; 15,30 Din țările 
socialiste; 15,55 Piese de estradă de 
Constantin Bfrsan, 16,00 Jumătatea 
de oră a tinerilor interpret!; 16,30 
Sport,- 18,50 Muzică vocală de Teo
dor Fucs și'Gheorghe Dima; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic, 
17,15 Program de bolerouri; 17,30 
Sfatul medicului: Combaterea du
rerilor reumatice; 18,00 Varietăți 
muzicale; 19,00 Buletin de știri,- 
19,05 Melodii ascultate totdeauna 
cu plăcere,- 19,30 Colegi de liceu. 

19,50 Seară de operă. Fragmente 
din actele I și II ale operei „Sieg
fried" de Richard Wagner, în pau
ză : Radiojurnal; 22,30 Aspecte de 
la manifestările prilejuite de „Săp- 
tămîna poeziei — 1965"; 22,40 Vă 
plac aceste melodii ?, 23,00 Bule
tin de știri; 23,10 Simfonia în re 
minor de Cesar Frank; 23,51 Con
cert de noapte — muzică ușoară,- 
0,50 Buletin de știri.

Cinematografe
3 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Un șoarece printre bărbați; REPU
BLICA • Procesul profesorului Weir, 
l ONEA: Un lucru făcut la timp; 
VULCAN : Regina cîntecelor; ANI- 
NOASA: Ivoilo.



PREZENTE
ROMANEȘTI

BERLIN 6 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite:

La Berlin s-a deschis cea de-a 
0-a ediție a „Zilelor festive ale 
Berlinhlui". Festivitatea de des
chidere a avut loc Ia Opera de 
stat din Berlin, în prezența pri
marului general al Marelui Ber
lin, Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
Acest festival, care va dura pînă 
la 16 octombrie, cuprinde un 
bogat program de manifestări 
culturale la care participă actori, 
artiști ins^umentiști și colective 
artistice din R. D. .Germană și 
din alte țări. Din Republica So
cialistă România participă Teatrul 
satiric muzical „Constantin Tă- 
nase" din București, care își dă 
concursul cu spectacolul „Revis
ta dragostei".

Situația din Indonezia
a- 

gu- 
loc

DJAKARTA 6 (Agerpres).
Postul de radio Djakarta a 

nunțat că miercuri la palatul 
vernamental din Bogor a avut
o ședință a Cabinetului indonezian, 
prezidată de președintele Sukarno. 
Reuniunea a fost consacrată si
tuației interne din țară. Potrivit re
latărilor postului de radio, „pre
ședintele a cerut populației să ră- 
mînă calmă, și vigilentă". El a lan
sat un apel la unitate atît lui, 
cîț și forțelor armate. Sukarno a 
spus că „haosul politic nu ar fi de- 
cît în folosul imperialiștilor și neo- 
colonialiștilor". Totodată, radio 
Djakarta a precizat că șeful sta
tului indonezian a cerut miniștri
lor să-și desfășoare în mod 
mal activitatea în continuare.

Radio Djakarta a transmis 
comunicat, semnat de primul 
ceprim-ministru indonezian, dr. 
bandrio, despre desfășurarea 
dinței Cabinetului indonezian,

rezoluții cu privire la situația 
țară. Printre altele, comunica- 

menționează că Cabinetul a ce- 
tuturor partidelor să pună ca- 
disensiunilor politice. Intr-o al-

care se arată că ședința a adoptat 
opt 
din 
tul 
rut 
păt
tă rezoluție. Cabinetul de Miniștri 
a cerut armatei să nu învinuiască 
pe alți membri ai forțelor armate 
pentru acțiunile din 
și a cerut partidelor 
nu învinuiască alte 
tice.

Radiodifuziunea indoneziana re
latează despre continuarea lupte
lor în regiunea centrală a insulei 
Java.

ultimele 
politice 
partide

zile 
să 

poli-

nor-

un
vi- 
Su- 
șe-
în

VIETNAM
t ф Eșuarea unei noi încercări de a zdrobi 

forjele patriotice cu aviajia
ф O nouă creștere a efectivului trupelor a- 

mericane angajate în
• Steaguri ale F. 

Saigonului
SAIGON 6 (Agerpres).
Pentru a zecea oară în 

le zile aviația americană 
bardat așa numita „Zonă 
tuată la 120 kilometri nord-vest 
de Saigon, unde se bănuiește e- 
xistența unui detașament al for
țelor patriotice. „De fiecare dată 
cînd forțele de uscat americane și 
guvernamentale încearcă să intre 
în această zonă, notează agenția 
Associated Press, ele sînt atacate 
cu înverșunare de partizani. Toa
te încercările de a le : 
aviația au eșuat". Marți 
elicopter american care 
chete luminoase pentru 
zona a fost doborît. 
„B-52" au aruncat mari 
de bombe, dar fără rezultat. Mier
curi dimineața atacurile trupelor de 
uscat au fost din nou respinge.

Efectivul trupelor americane an
gajate în luptele din Vietnamul 
de sud a cunoscut o nouă creș
tere, ajungînd la 131 700 oameni, ur- 
mînd ca în viitoarele zile să sporeas
că cu alți 5 000 de oameni, relatează 
U.P.I. „Actualul ritm de sporire a 
efectivului americanilor în Vietna
mul de Sud, confirmă informațiile 
că pînă la sfîrșitul acestui 
va ajunge la peste 200 000, 
ciază France Presse.

In ciuda măsurilor severe 
de poliția din Saigon, în cartierul 
central al capitalei sud-vietnameze, 
Cholon, au apărut din nou stea
guri ale Frontului Național de Eli-

ultime, 
a bom- 
C", si-

zdrobi cu 
seara, un 
lansa ra- 
a lumina 

Avioane 
cantități

an el 
apre-

luate

Completarea. 
guvernului grec

ATENA 6 (Agerpres).
Guvernul grec, prezidat de pri

mul ministru Stephanopoulos, care 
în momentul primirii votului de în
vestitură cuprindea 21 de miniștri, a 
fost completat marți cu alți 17 mi
niștri aparținînd grupului celor 45 
de deputați disidenți ai Uniunii de 
centru. Noii membri ai cabinetului 
grec au depus jurămîntul marți sea
ra în fața regelui Constantin. Prin
tre cele 17 personalități care au in
trat în guvernul condus de Stepha
nopoulos se află : G. Melas — mi
nistru de finanțe,- H. Vazmatzidis — 
ministru al agriculturii; T. Manopou- 
los — ministru pentru problemele 
Greciei de nord; E. Kothris — mi
nistrul comerțului și H. Apostolakos, 
ministrul ordinii publice.

N. E.
lupte 

apărute m centrul

din Vietnamul de sud, re- 
agenția V.N.A. Mii de

NEW YORK 6 — Trimisul 
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

La 6 octombrie, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
șeful delegației române la cea de-a 
20-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a avut o întrevedere cu 
Michael Stewar, ministrul afaceri
lor externe al Marii Britanii, în 
cursul căreia au fost abordate o 
serie de probleme de interes co
mun.

La întrevedere au participat Mir
cea Malița, adjunct al ministrului

spe- afacerilor externe al Republicii So. 
cialiste România și Arthur Green
hill, subsecretar de stat în Minis
terul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii.

DE PRETUTINDENI

X

Președintele Johnson va fi operat
WASHINGTON 6 (Agerpres).
Marți după-amiază a fost convo

cată o conferință de presă specială 
la Casa Albă, în cadrul căreia pre
ședintele Johnson a anunțat că în- 
trucît suferă de tulburări la vezica 
biliară va fi spitalizat joi seara în 
vederea unei operații, Spitalizarea 
va dura între 14 și 17 zile. Potrivit 
unui aranjament existent între pre
ședinte și vicepreședintele Humph
rey, acesta din urmă va ține locul

președintelui în perioada cit el va 
fi indisponibil. Se reamintește că în 
ceea ce privește înlocuirea preșe
dintelui S.U.A. în caz de indisponi
bilitate, Congresul S.U.A. a adoptat 
un amendament la constituție care 
reglementează această problemă, dar 
că acest amendament urmează să 
fie ratificat de toate organele legis
lative ale statelor americane.

Internarea președintelui Johnson 
se va face la spitalul naval din 
Bethesda.

berare 
latează 
manifeste au fost difuzate în oraș, 
îndemnînd populația să se ridice 
la luptă împotriva intervenționiști- 
lor străini și împotriva regimului 
militarist al generalului Nguyen 
Cao Ку.

TOKIQ = Demonstrații de protest 
împotriva tratatului japono-sud-coreean

TOKIO 6 (Agerpres).
Mii de locuitori ai capitalei ja

poneze au marcat deschiderea se
siunii extraordinare a parlamentu
lui prin demonstrații de protest

acțiunilor
S.U.A.

forțe polițienești 
pe străzi. In fața 
unde demonstrau

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe

HANOI 6 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al

R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care protestează ener
gic împotriva participării autorită
ților tailandeze la războiul de agre
siune al S.U.A. împotriva Vietna
mului. Declarația amintește că de 
mai mult timp autoritățile tailan
deze au fost de acord cu transfor
marea Tailandei într-o colonie de 
tip nou și într-o bază militară a
S. U.A.. servind cu zel planurilor im
perialiste americane de agresiune și 
de război în Asia de sud-est.

Autoritățile tailandeze, se spune 
în declarație au trimis piloți în 
Vietnamul de sud pentru a sprijini

al R. D. Vietnam
războiul agresiv al S.U.A. din aceas
tă regiune și au îngăduit Statelor 
Unite să construiască pe teritoriul 
tailandez numeroase baze aeriene, 
care servesc actualelor raiduri ae
riene războinice asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și zonelor eliberate 
din Laos.

Declarația atrage atenția că auto
ritățile tailandeze vor purta întrea
ga .răspundere pentru consecințele 
care rezultă din aceste acțiuni și le 
cere să pună imediat capăt oricăror 
intervenții militare în Vietnamul de 
sud, să interzică forțelor aeriene 
americane folosirea bazelor de pe 
teritoriul tailandez pentru raidurile 
aeriene asupra R. D. Vietnam.

• MOSCOVA. Agenția TASS 
relatează că valoarea tranzacțiilor 
încheiate la expoziția internațio
nală de chimie de la Moscova se 
cifrează pină în prezent la 240 mi
lioane dolari. Deși expoziția s-u 
încheiat acum 10 zile, continuă 
convorbirile de afaceri și semna
rea de contracte. “Se așteaptă o 
nouă sporire simțitoare a valorii 
tranzacțiilor, întrucît, după cum 
se prevede, organizațiile de co
merț exterior sovietic vor achizi
ționa un mare număr de expona 
te. Din suma de 240 milioane do
lari, jumătate revine tranzacțiilor 
cu firmele din țările capitaliste.

• OSLO. Uzina norvegiană de 
avioane, situată în regiunea ba
zei maritime militare Horten, a 
început să producă instalata pen
tru rampe de lansare a rachete
lor, ca urmare a unei comenzi a- 
mericane. După cum relatează zia
rul „Arbeiderbladet", reprezentan
tul administrației uzinei duce, în 
momentul de față, tratative cu re
prezentanta 
comenzi.

• BONN 
aeriene ale
ner Panilzki, a declarat că s-a ho- 
tărlt transferarea de la Aachen 
(R.F.G.) în S.U.A., 'la Fort Bliss

(Texas), a școlii militare pentru 
pregătirea specialiștilor în arma 
rachetă. Generalul a afirmat că în 
decurs de trei ani în R.F.G. va lua 
ființă o nouă școală de acest gen.

• GENEVA. La Bruxelles a în
ceput cea de-a 4-a întîlnire între 
reprezentanții Austriei și Pieței co
mune în vederea studierii posibi
lităților unei eventuale asocieri a

ÎN CÎTEVA

americani pentru noi

Șeful forțelor militare 
R F.G., generalul Wer-

Austriei la Comunitatea Economi
că Europeană.

După cum menționează ziarul 
elvețian „Journal de Geneve", cele 
două părfi au căzut de acord să 
continue, în luna noiembrie, nego
cierile.

• BRAZZAVILLE. In urma na
ționalizării învățămîntului în Con
go (Brazzaville), toți profesorii și 
învățătorii catolici de origine fran
ceză, au părăsit țara, lăsînd nume
roase școli fără nici un cadru di
dactic. Pentru a face față situației, 
studenții Centrului de învățămînt 
superior și ai Școlii normale su
perioare vor preda fiecare cite o 
oră pe zi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAt Petroșani, sir. Republicii ar. 66. TeL interurban 322, automat 269.

agre-
in Vietnam, 

au 
par- 
stu- 
po-

în orașul Kyoto, 
Japoniei.

organizată
și Consiliul ge-

de

împotriva tratatului japono-sud-co- 
reean și 
sive ale 
Importante 
fost masate 
lamentului,
denții au avut loc ciocniri cu 
liția care a încercat să-i evacueze 
cu forța. Au fost operate 24 de 
arestări. Demonstrații studențești au 
mai avut loc și 
fosta capitală a

La o adunare 
Partidul socialist
neral al sindicatelor a fost adop
tat un apel care cheamă popu
lația japoneză să se ridice la 
luptă împotriva tratatului amintit 
și agresiunii S.U.A. în Vietnam. 
Kozo Sasaki, președintele Partidului 
socialist a chemat, în cuvîntarea 
sa, toate partidele de opoziție 
se solidarizeze in lupta pentru 
dărnicirea ratificării tratatului 
pono-sud-coreean care 
prezent în dezbaterea 
lui întrunit în acest 
siune extraordinară.

să 
ză- 
ja-
înse află

parlamehtu- 
scop în se-

• NICOSIA. Politia cipriptă 
greacă a descoperit marți, ascun
se într-un camion care transpor
ta produse alimentare destinate 
satului cipriot-turc Linnitis, din 
nord-vestul insulei, 2 000 de car
tușe. Camionul, condus de un ci
priot turc, era escortat de soldați 
ai forței O.N.U. din Cipru. Poliția

YORK. La baza aeriană 
de la Vandenberg (Ca- 
fost lansat marți un sa-

cipriotă greacă a instituit o an
chetă.

• NEW 
americană 
lifornia) a
telit destinat studiului radiațiilor 
cosmice. La cîteva minute după 
lansare, autoritățile bazei au anun
țat că satelitul, în greutate de 136 
kilograme, s-a plasat pe orbita 
dinainte stabilită. Spre deosebire 
de sateliții anteriori, acest nou 
satelit a fost lansat în direcția 
vest pe o orbită ecuatorială. Lan
sarea s-a făcut cu ajutorul unei 
rachete purtătoare de tip „Atlas".

• PEKIN. La 5 octombrie s-a 
deschis la Tîantzin expoziția fir

• TORINO.
La Torino s-au înapoiat recent 

membrii unei expediții științifice 
italiene care au făcut cercetări 
geologice în Afganistan, în văile 
masivului muntos Hindu 
Expediția a efectuat studii 
logice asupra unor ghețari 
cest masiv, versantele care

explorate. Membrii gru- 
escaladat vîrful Banda 

metri altitudine), precum 
vîrf din masivul Hindu 
care l-au denumit

fost încă 
pului au
Co (6 843 
și un alt 
Kush, pe
gial — „Orașul Torino".

Kush, 
morfo- 
din a- 
nu au

oma-

• LONDRA.
Un tinăr englez, în vfrsfd 

ani, Philip Gollup, a reușit 
să traverseze înot canalul Minecii 
de pe (armul francez pe cel brita
nic în 14 ore.

de 16 
marți

• NAPOLI.
In cursul unor săpături de fun

dații, în localitatea Vico Equense 
(in apropiere de Napoli) aii fost 
descoperite patru morminte din se
colele IV și III f.e.n. Au fost recu
perate 14 amfore, 20 de inele, 100 
de bijuterii, 12 cotite și alte obiec
te. Specialiștii consideră că mor
mintele fac parte dintr-o necro
polă a orașului antic Aequa. j

al politiei a inter- 
meci din prima' li-

• BONN.
Un elicopter 

venit după un 
gă vest-germană, care a avut Ioc
in orașul Karlsruhe, pentru a 
salva pe arbitru de circa 2 000 
spectatori furioși pentru că a re
fuzat să acorde o lovitură de pe
deapsă împotriva echipei din 
Nurnberg, care a obținut victo
ria asupra clubului local. Mulți
mea a asediat cabina arbitrului 
înconjurată de circa 100 de poli
țiști, în timp ce un elicopter zbu
ra deasupra mulțimii incercînd 
zadarnic să o împrăștie. In cele 
din urmă arbitrul a putut fi scos 
din cabină în uniforma unui po
lițist.

de cercetări științifice 
se desfășoară lucrările 
53-a reuniuni anuale a 

international pentru 
mărilor. La lucrări par-

mei britanice „The Imperial Che
mical Industries". Printre expona
tele expoziției, care se va închide 
la 16 octombrie, se numără mate
riale plastice, fibre sintetice, co
lorant!, medicamente și alte pro
duse chimice.

• ROMA. La sediul Consiliului 
national 
din Roma 
celei de-a 
Consiliului 
explorarea
ticipă delegații din 16 țări mem
bre ale consiliului, precum și ob
servatori din alte țări. Participan
ta dezbat probleme legate de efec
tuarea ^cercetărilor științifice în me
diul marin și elaborează un regu
lament al pescuitului.

• WASHINGTON. Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a anun
țat marți că la 17 și 18 noiembrie 
va avea loc la Casa Albă o confe
rință în problema drepturilor ci
vile.

Calificînd problema discrimină
rii rasiale în S.U.A. drept „cea măi 
complicată problemă internă a ță
rii" președintele Johnson a decla
rat că în prezent în Statele Unite 
„începe o perioadă nouă și mult 
mai grea" de eliberare a negrilor 
americani.
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