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Vizita președintelui 
Republicii India în țara noastră
Convorbiri oficiale romano-indiene

La Palatul Consiliului de Stat 
au avut loc vineri la amiază con
vorbiri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
și președintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan.

Din partea română au participat 
Constanta Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Sr/at, George Macovescu, adjunct 
al; ministrului afacerilor externe,

Cristofor Simionescu, membru al 
Consiliului de Stat, Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în India.

Din partea indiană au participat 
A. M. Thomas, ministru adjutant 
al președintelui, K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei la București, Y. 
D. Gundevia, secretarul președinte
lui, general-maior G. Sbm Gill, se
cretarul militar al președintelui, dr. 
S. Gopal, director în ministerul 
Afacerilor Externe.

Recepția de la Palatul 
Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a oferit vineri seara 
o recepție la Palatul Consiliului de
Stat, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președintelui Republicii 
India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Ștefan Voitec, Constanța 
Crăciun, Gheorghe Rădulescu, Gri
gore Geamănu, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, Jus-

tinian, Patriarhul Bisericii orto
doxe române, oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști români și corespondenți ai

Oesihiilerea llaivenitatii 
muntitoresh din Pelrila

La mina Petrila a avut loc ieri 
deschiderea festivă a Universității 
muncitorești.

In cadrul programului de desfă- 
șutare a învățămîntului sînt prevă
zute mai multe teme : „Istoria pa- 
tiiei“. Industria minieră în tara 
noastră și perspectivele ei de dez
voltare", „Săparea lucrărilor minie
re", „Exploatarea stratelor groase 
de cărbune" și alte teme specifice 
mineritului. Lecțiile universității. Ia 
care participă peste 250 de salariați 
vor fi predate de cadre tehnico-in- 
ginerești cu o înaltă calificare pro
fesională.

Tot la mina Petrila își vor mai 
desfășura activitatea diferite lecto
rate pe specialități, în care se vor 
prezenta materiale pentru completa
rea cunoștințelor politice, economi
ce și de cultură generală alesalaria- 
ților. La aceste lectorate sînt înscriși 
peste 400 de cursanți. Copilăria și tinerețea orașului.

presei străine.
Au participat șefi ai misiunilor 

diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

La începutul recepției, au fost 
intonate imnurile de stat ale ce
lor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială

«.

Cum se face
aprovizionarea 
unor unităfi comerciale ?

Vizita înalților oaspeți indieni 
prin Capitală

Președintele Republicii India, dr. 
F'rvepalli Radhakrishnan, împreună 

•1 persoanele oficiale indiene care 
îl însoțesc, au vizitat vineri di
mineață noi cartiere de locuințe 
și construcții social-culturale ale 
Capitalei. Oaspeții au vizitat apoi 
Muzeul Satului, unde au fost în- 
tîmpinați de Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Arlă. Președintele 
Indiei a semnat în cartea de onoa
re a muzeului. Oaspeților le-au fost 
oferite obiecte de artizanat și pu
blicații ale muzeului.

In timpul vizitelor prin Capi
tală. președintele Indiei a fost în
soțit de Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei și prof. Cris
tofor Simionescu, membrii ai Con

siliului de Stat, Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în India gene) al-maior 
Constantin Popa, Horia Maieu, ar 
hitectul șef al orașului București, 
precum și de K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei la București.

☆
In cursul după-amiezii înaltul 

oaspete indian însoțit de persoane 
oficiale a vizitat Muzeul de Artă, 
unde a fost întîmpinat de Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
tă și de artiști plastici.

Președintele Indiei a semnat
cartea de onoare a muzeului. Oas
peților le-au fost oferite albume 
de artă.

Ar

in

(Agerpres)

De la deschiderea nou
lui an universitar a tre
cut o sâptămînă. Des
pre modul cum a de
curs anul de învățămînt 
ce s-a încheiat și despre 
unele aspecte din viața 
anului universitar în 
curs ne-am interesat zi
lele trecute, cu prilejul 
unei scurte vizite la

LEȚU NICOLAE ne-a de
clarat :

„Se constată cu justi
ficată mîndrie că, an de 
an, învățămîntul supe
rior face pași însemnați 
pe linia creșterii proce
sului instructiv-educativ 
al studenților, pe linia 
pregătirii , de specialiști 
cu o înaltă calificare

sens am 
cu stu- 

didactice 
tovarăși

Și

I.M.P. In acest 
stat de vorbă 
denți și cadre 
din institut, cu
din comitetul U.T.C. 
din consiliul A.S. Tema 
discuțiilor a constituit-o 
tocmai titlul materialului 
de față, precum și cî- 
teva aspecte privind sfîr- 
șitul anului 
1964—1965 și 
noului an
Referitor la acestea, to
varășul CONF. ING.

universitar 
începutul 

1965—1966.

profesională, atît de ne 
cesari economiei noastre 
naționale. Acest lucru a 
reieșit în- evidență și la 
Institutul de mine din 
Petroșani cu prilejul în
cheierii anului universb 
tar 1964-1965. Tocmai a- 
ceasta constituie cartea 
de vizită a viitorului in
giner : modul cum este 
el pregătit pe băncile 
institutului, pentru pro
ducție, pentru viață. In
stitutul nostru se mîn- 
drește cu mulți dintre

Vizitînd multe din magazinele 
din Valea Jiului îți poți da seama cu 
ușurință că, în general, deși sînt 
bine aprovizionate cu mărfuri sînt 
totuși foarte sărace în sortimente, în 
diversitate. Ai sa găsești aceeași 
pantofi pe care i-ai văzut și anul 
trecut, aceleași costume seu stofe.- 
Nu mai vorbim de mărimile căutate. 
E un adevărat succes cînd dai pes
te un pantof care să-ți vină bine pe 
picior sau un costum care să-ți cadă 
bine pe talie. Sau sînt numere prea 
mari, sau sînt numere prea mici. 
Oamenii trebuie să alerge zile în
tregi prin magazine, doar, doar vor 
găsi culoarea ce le place, numărul 
ce le vine bine. La prima vedere 
se pare că sărăcia aceasta de sorti 
mente, de mărfuri, culori și chiar de 
variație a produselor alimentare s-ar 
datora faptului că depozitele 
ridicata nu dispun de fondul și 
timentele necesare de mărfuri,
aceea, pentru a ne convinge de ade
văr, am pășit pragul cîtorva din a- 
ceste depozite. Ne-am mirat de ce 
am văzut aici. In depozite se găsea 
aproape tot ce vrei și ce nu vrei:

cu
sor-
De

mărfuri în cantități mari, în mărimi 
și sortimente variate etc. etc. Ce 
se întîmplă ? — ne-am întrebat. In 
depozit sînt mărfuri, dar în maga
zine nu. Cine e vinovat ? Care sînt 
cauzele acestei disproporții ? Ne-am 
adresat unor șefi de depozite în 
speranța că vom reuși să descifrăm 
„misterul" decalajului. Știți ce ne-au 
răspuns? „Gestionarii magazinelor 
sînt vinovați. Nu-și întocmesc cum 
trebuie notele de comandă. Ridică 
numai anumite mărfuri care le 
convin". La această situație am ce
rut și părerea cîtorva gestionari: 
„Depozitele sînt vinovate. Noi fa
cem multe note de comandă. Ni se 
răspunde însă că nu se află în de
pozit mărfurile solicitate. Apoi se 
mai folosește și sistemul preferen
țial. Pentru unii gestionari sînt măr
furi, pentru alții nu". Cui să-i dai 
dreptate ? De aceea am cercetat mai 
îndeaproape lucrurile. Și iată ce am 
aflat : Faptul că multe magazine sînt 
sărace
nu se datorește lipsei unor 
furi în depozitele cu 
cum am văzut ele se 
tați suficiente. Atunci 
bine zis, cauzele sînt
ditatea, lipsa de interes, 
preferențial, goana după 
ușoare. Să le luăm pe rînd.

COMODITATEA. Din comoditate 
mulți gestionari de magazine în
tocmesc note de comandă sub ne
cesarul real de consum al popu
lației, motivînd printre altele că nu 
dispun de spații suficiente și cores
punzătoare de depozitare. Adevărul

superioară, 
asiduă, 

funcții 
locurile

se 
de 
de 

re-

absolvenții săi care, prin 
lr-о pregătire 
prin muncă 
află azi în 
răspundere la
muncă unde au fost 
partizați.

De asemenea, pe băn
cile institutului se află 
studenți care învață cu 
conștiinciozitate, sînt mo-

Gheorghe, Kiln Walter. 
Acești studenți, și ca ei 
sînt mulți în institutul 
nostru, au înțeles că pe 
umerii lor vor apăsa în 
viitor sarcini de mare 
răspundere, pentru reali
zarea cărora ei trebuie 
să învețe cu sîrguință 
în institut și, ce-i deo
sebit de important, să-și 
formeze o atitudine jus
tă, principială 
muncă.
atitudine justă fată 
muncă, consider 
este o trăsătură 
lă a viitorului 
Viitorul 
să fie 
lingă o 
sională
de modestie și spirit de 
abnegație, de curaj 
spirit de inițiativă, 
principialitate și o > 
duită ireproșabilă.

Despre noul an 
versitar se poate spune 
că a început sub bune 
auspicii, marea majori-

față de 
Tocmai această 

de 
eu, că

esenția- 
inginer. 
trebuie 

pe

în sortimente, în varietate, 
măr- 

ridicata. După 
află în canti 

cauza sau mai 
altele : como- 

sistemul 
realizări

e însă altul. Multe din unitățile co
merciale dispun de spațiu suficient, 
dar sînt prost gospodărite.

LIPSA DE INTERES aparține atît 
gestionarilor, cît și merceologilor. 
Merceologii bazelor de aprovizionare 
I.C.R.A., ‘ I.C.R.T.I. și I.G.R.M. nu 
urmăresc să constate pe teren ce
rințele populației și nici nu oferă 
mărfurile existente în depozite, mul- 
țumindu-se doar să onoreze comen
zile date de gestionari. Dar și. aici 
mai e ceva. De multe ori șefii de 
raioane din cadrul depozitelor cu 
ridicata obișnuiesc să distribuie 
marfă către magazine, după anumite 
criterii personale: prietenie, simpa
tie și probabil „colaborare".

GOANA DUPĂ REALIZĂRI 
UȘOARE — iată o tendință care a 
pus stăpînire pe mulți gestionari și 
care dăunează intereselor consuma
torilor. Magazinele sînt sărace în 
sortimente. Dar depozitele I.C.R.T.I., 
de exemplu, sînt doldora de marfă. 
Deci există toate sau aproape toate 
condițiile — atît în ceea ce privește 
fondul de marfă cît și creditarea — 
ca magazinele să dispună de sorti
mentul existent în depozitul între
prinderii cu ridicata. Sînt însă unii 
responsabili de unități care, .în ten
dința de a-și realiza cît mai comod 
beneficii comerciale, nu se aprovi
zionează cum trebuie. Se știe că 
pentru mărfurile creditate se . plă
tesc anumite dobînzi, care cresc 
pe măsură ce se prelungește tim
pul de achitare a creditelor. De 
aceea, în fața unităților comerciale 
se pune cu fermitate sarcina redu
cerii cheltuielilor de circulație. Dar 
unii responsabili de unități, așa ciim 
arătam mai sus, în tendința de a 
obține mai ușor beneficii comer-

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag. 3-a)

UNDE MERGEM?

dești și disciplinați, con
stituind o garanție că și 
în producție ei vor ști 
ce au de făcut, vor fi 
la înălțimea sarcinilor 
încredințate. Voi da cî- 
teva nume de asemenea 
studenți, exemple demne 
de urmat de către cole
gii lor : soții Dulfu Eu
genia și loan, Toplicea- 
nu loan, Iureș Stan, 
Turcu Ovidiu, Szasz An
drei, Păsculescu Mihai, 
Rusu Nicolae, Kiss Imre, 
Merfu Eugenia, Popescu

A Z I

inginer 
caracterizat, 
pregătire profe- 
corespunzătoare,

I și 
de 

con-

uni-

D. GHEONEA

(Continuare in pag. 3-a)

* Teatrul de stat, ora 19 — „Cînd 
vine barza", comedie de scriitorul 
francez Andre Roussin. Regia este 
semnată de Marcel Șoma, iar sce
nografia de Emil Moise.

• In masivul Paring se desfășoa
ră finala pe țară a campionatului de 
orientare turistică. Participă echipe
le campioane regionale și campioa 
nele Capitalei.

M î I N E
• Teatrul de stat, ora 19 

, Cînd vine barza''.

• Terenul din Petrila, ora 9 — 
campionat republican de rugbi, ca-

tegoria A: Știința Petroșani-Con- 
structorul București.

* Cluburile muncitorești din 
troșani și Aninoasa, ora 20 — 
■Je dans pentru tineret.

Pe- 
seri

Lu-• Ora 15,30. 
peni —meci de 
Minerul Lupenl — Industria Sîr- 
roel Cimpia Turzii. In deschidere, 
la ora 13.30 — campionat republi
can de juniori: Minerul Lupeni — 
Electroputere Craiova.

stadionul din 
fotbal categoria В :

* Campionatul regional de fot
bal programează în Valea Jiului ur
mătoarele partide: Știința Petroșani 
— Minerul Aninoasa și Minerul 
Vulcan — Minerul Teliuc.



STEAGUL ROȘU

PERSEVERENTA
Lacultoarea Ihdirabai G. Deshl- 

tlUkh din tadia, ІП vlrstă de 68 de 
anii încearcă în zadar din 1921 să 
obțină diploma de maturitate. Indl- 
rtbal »-a prezentat pentru prima 
oară acum 44 de ani la examenul 
pentru obținerea diplomei, și a lost 
respinsă la toate materiile. De atunci 
a mai încercat de 30 de ori, dar tot 
fată succes. Respinsă și anul acesta, 
ea a declarat ziariștilor Că nu se dă 
bătută șl că va încerca din nou și 
la anul.

Scrutînd orizontul 
in amurg de toamnă.

Vitrina de curiozități

ȘTI AJ
...Specialiștii sovietici au Creat un 

nou aliaj, cu o duritate similară ce
lei a oțelului ? Aliajul a tost obți
nut adăugîndu-ee aurului miei can-/ 
tluțl de aramă, magneziu, nichel, 
Zinc și cadmiu. Din noul aliaj se 
fabrică bijuterii, carcase de ceas, 
precum și elemente radlo-elăctro- 
niee de mare rezistență.

«.La muzeul institutului de mine 
din Leningrad a apărut de citva 
timp un nou exponat 7 Este vorba 
de un cristal uriaș de fluorit, tran
sparent, de Culoarea apei mării, în 
greutate de 330 kg. De obicei fluo- 
rltul se întîlnește sub formă de pie
tricele mici, cîntărind doar cîteva 
gr*me. Noul exponat este unic atît 
ea mărime și greutate, cit și ca puri
tate a culorii.

...Transportul făinii se face în R. 
S. Cehoslovacă cu ajutorul unor 
Cisterne speciale montate pe șasiuri 
adaptate lâ camioane Tatra 138? 
Cisterna poate transporta 90 de 
efrlhtaie de făină, Încărcarea și des- 
căreuaa huui se efectuează pneu
matic.

...Un șantier naval din Kiel (Ger
mania) pregătește construirea unei 
bărci de salvare neacufundabilă ? 
Este vorba de o ambarcațiune avînd 
tonala unui bidon. Funcțiohînd cu 
moțor Diesel, barca poate să trans
porte 4Q de pasageri. Sa fiu se poa-

D

Om cu calcule
Deși proiesiunea sa n-are nici 

o tangență cu știința care se o- 
cupă cu studiul calculelor, agentul 
sanitar Brădiceanu Entil este un 
mare matematician. El tot calcu
lează cum să tacă să poată lipsi 
de la serviciu cu săptămânile. Și 
cum dispensarul medical din Ctrtipu 
lui Neag se allă ia o distanță a- 
preciabilă de Uricani și mult mai 
departe de Petroșani, de unde ă 
geniul sanitar poale fi controlat 
în muncd de cei competenți, cal
culele sale reușesc fără greș. Pe 
agentul sanitar îl căută adesea 
cite o mamă cu copilul bolnav, 
sau un bătrîn chinuit de reuma
tism. Dar, pas de-1 găsește 1 Brd- 
diceanu este „plecat pe teren". Și 
cum „terenul" său se ailă Ia cale 
de mai multe ore distantă față de 
comuna Cîmpu Iui Neag, cei care 
au nevoie de agentul sanitar sînt 
nevoiți sa bată drumul pînă in o- 
rașul Uricani.

încă din februarie agentul sani
tar tiebuia să participe la o an
chetă socială de autoritate tute
lară, făcînd parte din comitetul de 
sprijin al Sfatului popular al co
munei Cimpu lui Neag. Dar, „ocu
pațiile" sale nu l-au Bal răgaz să 
se achite nici pînă azi de această 
sarcină. Ba nici de serviciu nu are 
timp, din cauza problemelor sale 
personale. Locuitorul Ibnașcu 
Gheorghe, de pildă, o săptămină 
întreagă l-a căutat ca pe ac pe

agentul sanitar, dar acesta nu era 
de găsit 16 dispensat. Era la Cimpu 
Mielului, la cosit otavă.

Locuitorii comunei Cimpu lui 
Neag sînt de părere că, la dispen
sarul lor, nu este nevoie de Un 
om cu calcule meschine, el de Un 
agent sahitar care să-și facă mun
ca Ou conștlihciozitate I

M. LUPENEANU

Contraste nedorite
O zi obișnuită. Fac o plimbare 

prin orașul Lhpehi, printre clădiri
le moderne ale cartierelor Praia și 
Viscoza. La tot păsul se vede rodul 
hărniciei gospodarilor orașului — 
alei plantate cu puieți de copaci 
și punctate cu flori multicolore, 
spații vetzi bine îngrijite. Dar, toc
mai cînd sînt mai încîntat de pri
veliște, apare brusc în spatele me-, 
gazinului alimentar nr. 77 un pei
saj deplorabil. Nu se zăresc pe acolo 
nici flori, . nidi Iarbă. Pămîntul e 
scormonit peste tot. In partea de 
către pîrîul Braia se văd rămăși
țele unor instalații de joacă pentru 
copii. Tocmai în mijlocul terenului 
se afiă o groapă presăfătă cu pie
tre și cutii ruginite de conserve. 
Pe margini se pot vedea cîțiva re
cipient metalici pentru gunoiul me
najer, plini în fiecare zi, imltînd 
parcă cornul abundenței din mito
logie... în materie de gunoi. Far
mecul plimbării a dispărut. E de 
dorit ca gospodarii Lupeniului să 
facă ceva și pentru înfrumusețarea 
acestui colțișor al orașului, vj

„33“ acesta este titlul ilou- 
IUI film al regizorului sovietic 
Gheotghl Daniela, în care se 
ironizează o anumită categorie 
de oăinehl lacomi după eveni
mente senzaționale.

☆

Studioul central de filme do
cumentare (Moscova) a reali
zat recent filmul în culori pen
tru ecran lat intitulat „Dimi
neața Caucazului".

Filmul scoate în evidență 
hărnicia locuitorilor acestei re
giuni, iscusiți meșteșugari (lu
crători în aur și argint), me- 
talurgiști, constructori, pomi- 
cUltori, pescari, specialiști în 
diferite domenii ale științei.

te răsturna, deoarece este construită 
în așa fel, încît să revină în mod 
automat la poziția normală indife

rent ' ele gradul de înclinație la 
care ajunge datorită valurilor.

...Un grup de tehnicieni de la 
laboratorul de cercetări aeronautice 
din S.U.A. au descoperit în carbu
ratorul avioanelor Cu reacție exis
tența unor microorganisme care 
produc filamente ? Acestea se depo
zitează pe pereții tuburilor, împie- 
dicînd scurgerea liberă a carburan
tului spre motoare. Tehnicienii sînt 
în căutarea unui produs care să 
împiedice dezvoltarea acestor mi
croorganisme.

De foaie, de pretutindeni
• Părul omenesc conține canti

tăți infime de aur, argint, tungsten,
, molibden și încă alte 14 metale, 
susține criminologul american dr. 
Paul Kirk de la Universitatea din 
California, într-o comunicare făcută 
la un congres ținut la New York. 
După părerea specialistului această 
descoperire are o deosebită impor
tanță pentru criminalistică.

• In magazinele cu materiale 
sportive din Franța se va pune în 
vîrizare uu „hanorac de salvare", 
prevăzut cu un magnet care, intro

dus în căptușeală, va permite echi
pelor de salvare depistarea unui 
schior aflat sub zăpadă la o adîn 
time pină la trei metri și la o de
părtare de 100 metri.

• Exploratorul subacvatic Hans 
Hass a efectuat o serie de experien
țe pentru a stabili felul in care pot 
fi speriați rechinii.

Dintre toate mijloacele încercate 
de el, cel mai eficace s-a dovedit 
a fi o umbrelă pestriță. Este destul 
s-b deschizi că rechinii s-o ia la 
fugă îngroziți.

IN STUDIOURI, 
PE ECRANE
precum și frumusețile natu
rale ale Caucazului, peisajul 
său caracteristic.

☆

Pe ecranele franceze rulează 
O nouă coproducție italo-fran- 
co-Spaniolă „Omul din Istan
bul", în regia lui Antonio 
îsasi. Pornind de la un scena
riu convențional, urmărirea u 
nui savant de către o bandă 
de spioni, Antonio îsasi a rea
lizat un film pe care presa de 
specialitate îl consideră o pa
rodie spirituală. Printre inter
pret! se numără și actrița Sil
via Koscina, cunoscută publi
cului nostru dintr-o serie de 
filme italiene.

☆

Actriță americană Nathalie 
Wdod turnează în prezeht 'n 
filmul „Pe această proprietate 
accesul este interzis", după 
piesa cu același nume a scri
itorului Tennessee Williams. 
Ea va interpreta rolul unei ti
nete fete dintr-un oraș din su
dul Statelor Unite a cărei sin
gură dorință este să scape^in 
atmosfera înăbușitoare a ăc s- 
tui oraș. Partenerul ei vaiofi 
actorul Robert Redfort, regia 
apartinînd lui Sydney Pollack.

☆

Regizorul italian Carlo Liz- 
zani a terminat filmul „Deiict 
dă lux", interpretat de Nadia 
Tiller șl Robert Hossein. Fil
mul înfățișează aspecte ale 
descompunerii morale a „lumii 
bune".

I. PRIN BULGARIA POPULARĂ

Comete artificiale
Printre obiectivele prevăzute în 

programul Organizației Europene de 
cercetări spațiale (E.S.R.O.) figurea
ză și studierea cozilor cometelor cu 
ajutorul rachetelor. Trebuie însă 
precizat că lahsarea Uhei rachete în 
așa fel incit să poată întîlni o co
mată; chiar dintre cele a căror tra
iectorie este binecunoscută, cum es
te Malley, predihtă Încă destule in- 
cbhvenlănte.

Deocamdată s-a propus ca primă 
etapă a acestui proiect, realizarea 
unfei „comete artificiale'1. Un satelit 
țu o orbită foarte excentrică va 
ejecta un nor de bariu. Purtat de 
vfhtul solar, comportate^ norului 
va fi aprttape identică cu aceea a 
cozilor cometelor, fapt care va per
mite să $e tragă unele concluzii în 
legătură cu comportarea cofnetălor 
naturale pe care le vot intimi ra* 
chetele.

— Călătorie plăcută, to
varăși l

O ultimă urare a va
meșului la Giurgiu și ba
riera se ridică, lăsînd au
tocarul să treacă. Trăim 
momente de Încordate. 
Peste clteva minute pără
sim pămîntul patriei, pen
tru a-1 revedea abia .pes
te pătru zile. In față se 
reliefează podul prieteniei 

construit în anul 1959 
de cele două țări priete
ne. Construcția masivă, 
leagă malul românesc de 
cei bulgar, (Ivind o lungi
me de 2 km peste bătrî- 
na Dunăre. Dar iată ma
lul bulgăresc plin de săl
cii ce ascund în perdeaua 
de verdeață orașul Ruse. 
Vama, prima oprire, veri
ficarea actelor, cunoștința 
Cil ghidul bulgar — moș 
Pavlov și drumul e liber. 
Abia oprim in orașul Ru
se și sțhtem înconjurați 
de oameni comunicativi, 
curioși să aile încotro 
plecăm. Legăm prietenii, 
discuții. Și timpul zboară...

Ruse, ai patrulea oraș 
al Bulgariei, puternic cen
tru industrial Și port la 
Dunăre, numără ІЙ0 000 
locuitori. Orașul te im
presionează prin eură/e- 
nie, construcții fi parcuri. 
Timpul scurt ne obligă

să grăbim pasul spre au
tocar. Stringeri de mină, 
salutări și iată-ne plecați, 
mîngîlați de gîndul că 
vom revedea aceste lo
curi la întoarcere. Stră
batem sate care ne în- 
tîrhpihă cu prospețimea 
locuințelor noi. ogoare 
bogate în roade, planta
ții de pothi șl viță de 
vie. Bulgarii sînt agricul-

NOTE DE DRUM
tori renumiți, fapt consta
tat prin aspectul culturi
lor îngrijite și irigate.

Facem o oprire de ci- 
leva minute la Grivița. 
pentru a vizită monu
mentele ridicate spre a 
cinsti memoria ostașilor 
căzuți în războiul din 
1377. Sînt clipe emoțio
nante cînd, alături de os
tașii ruși citim numele 
maiorului Șonțu, al căpi
tanului Mărgineănu și 
soldatului Melinte, căzuți 
eroic în războiul de in
dependență. CU strîhgSre 
de inimă am pășit prin 
locurile unde, acum 88 de 
ani, ostașii români au 
săVîrșit fapte de eroism, 
vătstndu-și sîttgele pen

tru zdrobirea jugului o- 
toman. Părăsim aceste lo
curi pătrunși de sim
țăminte nobile.

Ne îndreptăm spre Va
lea Kailîc înconjurată de 
întinse păduri de foioase. 
In razele soarelui strălu
cește albul stihcilot de 
calcar. Valea a fost 
transformată intr-un paie 
natural, cu vile și loctirl 
pentru odihnă și diStrOc- _ 
(ii. In st Încă, o grotă a 
fost transformată în res
taurant — ceva ingenios 
și pitoresc. Abundența de 
verdeața te îhtlihpfna Id 
tot pasul. Copaci uriași 
sau gingașele fiotl cu 
coloritul variat insuflă 
trecătorului optimism și 
dragoste de viață. In ca
drul acesta natural se 
găsește orașul Plevha, 
centru industrial și agri
col. Sîntem Cazați intr-un 
hotel-vllă, unde luăm șl 
masă. Renunțăm la odih
nă pornind spte locuri 
istorice. Muzeul dlh Plev
na he-а prilejuit și de 
date aceasta vii emoții. 
Documentele, armele, cos
tumele ее dorobanți șt 
roșlOrl, tablourile toa
te vorbesc de vitejia os
tașilor români și ruși, 
vizităm mausoleul ruso- 
româh-bUlgar, pe frontis

piciul căruia stău scrise 
toate regimentele române 
care au participat la lup
te. In interior două ta
blouri cu aspecte din 
lupte, iar la subsol ose
mintele ostașilor români, 
ruși și bulgari. încheiem 
turneul orașului trecînd 
prin minunatul parc, în
soțiți de ciripitul păsări
lor că zboară voioase în 
lumea de verdeață. Masa 
ne așteaptă îmbelșugată 
cu nelipsitele zarzavaturi 
și fructe, caracteristice 
bucătăriei bulgare. încet, 
incet, restaurantul se um

ple de lume. Tineretul 
așteaptă cu nerăbdare în
ceperea dansului. Sînt 
oameni de diferite pro
fesii care acum, la sfîrșit 
de săptămină, petrec ci- 
teva ore in ritmul muzi
cii, glumelor și a discu
țiilor. Pe fețele lor vezi 
bucuria de a trăi și 
munci într-o tară liberă

(Va continua în pagina 
magazih viitoare).

LIVIU MACEA 
profesor 

la liceul din Vulcan

RUSE -“ e arteră a orașului.
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STEAQUL ROȘU

Cartea de
(Utmare dth pag. J-aj

tate a studenților inca- 
drîndu-se în disciplina 
Universitară, frecventînd 
orele de curs, de semi- 
narll șl laborator. Tim
pul e folosit rational 
pentru studiu și odihnă, 
bibliotecile sînt zilnic 
frecventate de nutneroși 
studenți și se constată 
cu plăcere orientarea lor 
spre studiul individual 
— calea cea mal sigură 
pentru asimilarea călită 
tivă a materiei.

La rîndul lor, cadrele 
didactice privesc cu mult 
simt de răspundere des
fășurarea activității uni- 

'? versitare in institut, fi
ind preocupate ca In 
termenul cel mai scurt 
să pună la dispoziția 
studenților noi cursuri 
și manuale. De aseme
nea, cadrele didactice au 
In e*?nție reactualizarea 
prelegerilor In lumina 
Directivelor Congresului 
al JX-lea al P.C.R., in
sistă asupra moderniză
rii • •xpunerii prelegeri
lor, folosind in acest scop 
diferite materiale docu
mentare, făcînd depla
sări la unele întreprin
deri miniere. La dispo
ziția studenților au fost 
puse vaste bibliografii 

C de specialitate, elaborate 
în cadrul cercurilor ști
ințifice studențești.

Acestor condiții opti
me de studiu și viață, 
studenții noștri le răs
pund prin învățătură sis
tematică, aprofundată. 
Aici, pe băncile institu
tului se formează profi
lul moral și intelectual 
ar inginerului de miine. 
a. _’i își completează el 
cartea de vizită cu care
va pleca în producție.

Dar,., pentru că mty
există și un „dar", mai

vizită a viitorului inginer
ștnt studenti, ce-i drept 
puțini, care nu văd, sau 
nU vor să vadă, nu în
țeleg sau nu vor să în
țeleagă, nu știu sau nu 
vor să știe ceea ce vor 
avea de făcut mîine. In 
cartea lor de vizită nu 
vor putea fi înscrise 
conștiinciozitate, modes
tie și bună conduită, ci 
tocmai contrariile aces
tora. Acești studenti 
subapreciază eforturile 
colegilor și ale profeso
rilor care caută să-i a- 
ducă pe drumul cel bun 
sfidează pur și simplu 
indulgența profesorilor, 
preocuparea acestora pen
tru ca ei, viitorii ingi
neri, să fie așa cum cere 
realitatea zilelor noastre. 
Studenții Melenciuc An
drei, Chitcarof Dan și 
Gal Ludovic din anul IV, 
după ce au repetat de 
două ori anul III, ei au 
trecut cu greu, prin in
dulgența profesorilor, în 
anul IV. Dar ei n-au în
țeles sprijinul dat ca un 
stimulent în munca lor 
de viitor și ca urmare, 
acum, după numai o 
săptămînă de zile de 
cursuri, nu s-aii încadrat 
în disciplina universita
ră; continuă plimbările 
interminabile prin oraș, 
cu pauze prelungite prin 
restaurante, nu se gîn- 
desc nici o clipă la vi
itorul lor.

Alți studenți ca Slrbu 
Petru, Rizopol Ovidiu, 
Răscoleanu Pavel, Csibi 
Doina, manifestînd dezin
teres pentru studiu, prac- 
ticind în cursul anului 
universitar un stil de 
muncă preferential, în 
salt, sporadic, au rămas 
cu cîte 7, 8 și chiar 9 
restante pentru toamnă. 
Evident că nu și-au pu
tut însuși materia și a- 
cum sînt nevoiți să re

pete aiiul II. și că el 
mal slnt.

Fată de asemenea slU- 
denți, ca și față de 
aceia care pfomovează 
anii de studii fiumăl îfi 
urma obținerii unor re
examinări, conducerea 
institutului, organizația 
U.T.C. și Consiliul A.S. 
vor trebui ca, pe viitor, 
să ia măsuri corespun
zătoare. La rîndul lor, 
cadrele didactice să-și 
sporească exigența, Incit 
promovarea fiecărui e- 
xamen să fie rezultatul 
unei munci susținute, 
continue, din prima pî- 
nă la ultima zi de curs"

Vorbind despre profi
lul moral al viitorului 
inginer, despre cartea 
lui de vizită cu care va 
pleca de pe băncile In
stitutului de mine, STU
DENTUL DULFU IOAN, 
președintele Consiliului 
A.S. pe institut a adău
gat :
„Studenților noștri — 

viitori specialiști ai in
dustriei carbonifere 
le revin sarcini de mare 
răspundere, între care 
învățătura odUpă primul 
loc. inginerul de mîine 
se formează azi. El — 
studentul de azi — tre
buie să fie conștient că 
modernizarea metodelor 
de muncă și învățătură 
îi solicită un efort spo
rit, multilateral. Intere
sul, dragostea pentfu 
meseria aleasă, trebuie 
să-l stăpînească în per
manență pe studentul 
nostru și, ca urmare, ei 
trebuie să fie încontinuu 
preocupat de pregătirea 
sa, de formarea unei a- 
titudini înaintate față de 
muncă. Dar aceste lu
cruri fiu le-au înțeles 
decît acei studenți care 
știu ce vor fi și unde 
vor fi mîine. Din păcate 

mai elfii și ătudenți cere 
•h venit !• institut ita- 
pîfiși fiumai de dorința 
de a deveni ingineri, 
dar nti se QlridesC alei 
o clipă cu ce se vor e- 
cupa ulterior. Ei lasă ca 
totul să se desfășoare 
îfi virtutea inerției, fiu-1 
preocupă învățătura, И- 
rîndu-se cu greu dlntr-un 
an in altul sau rbpetitid 
de cite două Ori un an 
de studiu, vădind o ati
tudine retrogradă fața 
de muncă.

Cofisiliuj A.S. рё insti
tut se va preocupa în 
acest an UhiVersitar ca 
studenții noștri Să des
fășoare o mufiCă Orga
nizată, să fiu fie angre
nați intr-un orar zilnic 
rigid, cîi să aibă mai 
mult timp de studiu, dat 
pe care ei trebuie să-l 
folosească rational, pla
nificat, cu maximum de 
eficacitate. De aseme
nea, vom acorda o aten
ție sporită educației co
muniste a studenților, 
formării la student! a 
unui profil moral sblid, 
săflâtos, pentru că. în 
ffind, cartea de Vilită a 
viitorului inginer este 
locul unde el a trăit ți 
a învățat".

Discuțiile purtate cp 
tovarășii conf. ing, Lețu 
Nicolae și cu studentul 
Dulfu loan, privind mo
dul de desfășurate a ac- 
tivității Institutului de 
mine după numai o săp- 
tămînă de zile de cursuri, 
cu privire la profilul mo
ral al viitorului inginer, 
la cartea sa de vizită, 
silit concludente pentru 
pregătirea in continuare 
a studenților. Rămînd 
numai ca aceștia să re
flecte asupra probleme
lor sus menționate, șl să 
răspuhdă prin fapte rea
lizării lor.

SPOUT•SPORT
Start în campionatul orășenesc de роріов, 
ediția 1966—1066

Rocetrt, comisia orășenească de 
popice a-a ifitrunlt îh prima sa 
ședință de lucru cu care prilej au 
foSt prelucrate noile Ifistructiuhi 
ale F.R.P. Cu privire la modul de 
desfășurare a actualei ediții a 
campionatului republican de cali
ficare pe echipe, masculin și fe
minin.

Avîndu-se în vedere că în anul 
1966 țara fioastra va fi gazda cam
pionatelor mondiale de popice, fo
rul de specialitate a stabilit Unele 
modificări îfi ceea ce privește da
tele întilhirilor ți a adoptat O 
nouă formulă de desfășurare, ih- 
eepînd cU etapele interregionale,

Pentru a fie putea încadra In 
termenele stabilite, cele 9 echipe 
masculine din Valea Jiului Înscri
se în actualul campionat, cu o

pauză mult mai scurtă Intre tuf 
și retur, își reiau activitatea Iu 
ziua de 10 octombrie 1965.

lată programul primei etape:
Parîngul Lonea —~ Preparatia 

Petri la
Vjscoza Lupeni — Voința Petroșani
Utilajul Petroșani — Minetul 

Vulcan
Voința Lupeni ■ Minerul A- 

nlnOasâ
Minerul Uricani Stă.
In Vederea unei cit mai bune 

desfășurări a Campionatului, sec
țiilor de popice le revine sarcina 
de a pune la punct bazele spor
tive, echipamentul sportivilor, ma
terialul necesar (bile ți pepjce).

S. BALOI 
corespondent

Campionatul orășenesc de fotbal
Campionatul orășenesc de fotbal 

se află la cea de-a Vll-a etapă, tare 
programează azi și mtifie următoare
le meciuri : C,F,R. Petroșani —■ Pre- 
paratoful Lupeni, Constructorul Lu
peni — Preparatorul Petrlla ți Ști
ința II Petroșani -*-» Constructorul 
PetroșafiL

Pentru acedată etapă n-fiu fost 
programate întîlnirile dintre: Ener
gia Paroșeni — Minerul Petroșani, 
Jiul II Petrila -= Minerul Banița și 
Sănătatea Petroșani — Minerul II 
lupeni, deoarece aceste echipe n-au 
trimis delegați la ședința comisiei

orășenești de fotbal din această 
săptămînă.

☆

Echipă Știința II Petroșani n-a fost 
programată în acest campionat, care 
a început la data de 29 august a.c., 
deoarece jucătorii săi n-au fost pre- 
zenți în localitate decît după data 
de 1 octombrie a.c., data începerii 
cursurilor la institut. Meciurile se 
voi reprograma în cufsul săplămîfili, 
pâilthl a se ajunge la zi. ACeăstfi 
însă cere un efort în plus dirt pat
tea echipelor adverse.

Șantierul T. С. M. M. Valea Jiului 
CU SEDIUL IN PETROȘANI 

strada Mihail Eminescu nr. 17

ANGAJEAZĂ
• Conducători auto cu gradele 1ЫІІ
# Tractoriști rutieri cu carnete pen

tru drumuri publice.
Informație suplimentare la serviciul cadre, 

fu fiecare zi între orele 7—15.

'< Cum se face aprovizionarea 
unor unități comerciale ?

(Urmare din pag. l-a)

ciale, urmăresc să realizeze un ni
vel redus al cheltuielilor de circu
lație numai pe seama economiilor la 
dobînzi pentru credite. In acest sens, 
eî practică obiceiul de a aduce în 
magazine, de preferință, acele măr
furi care au o căutare imediată, trec 
repede. Că se aduc mărfuri care 
sînt căutate nu e rău. Rău e însă 
faptul că urmărind să aducă numai 
acele mărfuri pentru care se plă
tesc dobînzi mici, unitățile comer
ciale nu mai sînt aprovizionate și 
cu alte produse care, deși nu trec 
imediat, oamenii au totuși nevoie 
de ele. Așa se explică și situația, cu 
totul anormală, că multe unități au 
Stocuri de mărfuri cu mult sub ni
velul planificat, în timp ce depozi
tele comerțului cu ridicata dispun 

de un volum important de mărfuri, 
care se găsesc în magazine în can- 
tități insuficiente. Este bine că se 
obțin realizări, dar nu oricum, nu 
în dauna consumatorilor.

Așadar, comoditatea, lipsa de in
teres, preferințele, goana după reali
zări ușoare, toate acestea sînt cau
ze care produc perturbări în apro
vizionare și nemulțumiri în rîndul 
consumatorilor.

Pentru înlăturarea lor nu trebuie 
eforturi prea mari. Este nevoie nu
mai de bunăvoință, preocupare și in
teres pentru satisfacerea nevoilor 
oamenilor muncii. De aceea, coh- 
ducerile organizațiilor comerciale, 
secția comercială a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, să exercite mai 
multe controale în magazine pen
tru a preîntîmpina pe viitor defi
cientele de natura celor amintite.

La cinematograful „7 Noiembtie"

din Petroșani

Conours 
„Cine știe 
răspunde"

Duminică, 10 octombrie, era 18, 
la cinematograful „7 Noiembrie'1 din 
Petroșani se organizează un con
curs „Cine știe răspunde" pe tema: 
„Momente din istoria Ulmului ro
mânesc". Concursul este dotat cu 
premii. In continuare, spectatorii 
vor avea posibilitatea să vizioneze 
la acest cinematograf filmul ro
mânele „Mbdfa CU noroc" după ro
manul cu același nume de Ion 
Slavici. Toamna, pe străzile Uricaniului.

PROGRA M DE RADIO
10 octombrie

Călătorie
Teatru la microfon8,30

PROGRAMUL I. 6,CO Buletin de 
știri,- 6,05 Concertul de dimineață; 
7,00 Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier.- 7,18 Muzică și bună dispoziție; 
3,0G Sumarul presei; 8,08 Recoman
dări din program; 8,11 
muzicală;
nentru Copii; 9,30 Cîntece de dra 
gosle și jocuri populare; 10,00 
Muzică de balet, 10,40 Prono-me- 
lodia — emisiune muzical distrac
tivă; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Răspunsuri la cererea ascultătorilor 
— muzică populară; 11,30 In lumea 
operetei; 12,00 Mic dicționar de 
muzică ușoară; 13,00 Radiojurnal.

Buletin meteorologic,- 13,13 Farme
cul valsului; 13,30 De toate pentru 
top; 14,20 Melodii populare,- 15,00 
Sport si muzică; 17,40 Am îndrăgit 
c melodie,- 18,C0 Buletin de știri,- 
18,05 Varietăți muzicale,- 19,00 Pro
gram muzical cerut de ascultători,-
19,30 Recital de operă soprana Ga
lina Vlșnovskaiâ; 19,45 Vitrina cu 
noutăți de muzică de dans; 20,00 
Radiojurnal; 20,15 Teatru la micro
fon „Gloria" de Nazim Hikmet;
21,15 Muzică de dans; 22,00 Radio 
jurnal. Spori. Buletin meteorologic;
22,35 L ansați în ritmul orchestre
lor ■ Horia Moculescu, Don Costa 
și Werner Muler; 23,19 Din crea- 

țifi eaesciană,- 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Recital 
Vico Torriani; 6,20 Slăvită fii Re
publică — program de cîntece; 6,30 
Buletin de știri; 6,33 Cîntece și jo
curi populare,- 7,00 Dansuri din 
operete,- 7,30 Radiojurnal. Buletin 
mețeo-rutier; 7,51 MtiZică difl fil
mul „Tu ești minunată",- 8,00 Clu
bul voioșiei,- 3,30 „Pe poteca de la 
stînă — cîntece ciobănești șl jo
curi populare; 9,0o MuîieS ușoară,-
9,30 Dansuri simfonice de Bâeche- 
iirii Czibulka, Granados Moniuszko 
și Achim Stoia; 10,-00 Anunțuri și 
muzică,- 10,15 Arii din opere inter
pretate de Dan îordăcheăcU, 10,30 
Buletin de știri; 10,35 Muzică pOpb- 
larfi cerută de ascultători; 11,00 
Transmisiune din sala mare a Pa
latului RepUbliqii Socialiste Româ

nia a concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat Geor
ge Enescu, in pauză emisiune Ci
nema; 13,18 Concert de prînz,- 14,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
14,10 Douăzeci de minute 
Cil Radu Serbări; 14,30 La 
microfon.- Satiră și umor,
15,30 „Luminile rampei". Din spec
tacolul Teatrului de operă și ba
let; 16,00 Cărți care vă așteaptă;
16.15 Emisiune de jocuri populare,-
16.45 CIntă corul de copii al Radla- 
televiziunii; 17,00 Recital Florin Do- 
riafi; 16,00 Opereta magazii); 18,39 
Muzica, 18,45 Iți mai aduci âftihtcî 
album de romanțe,- 10, oo Buletin 
de știri; 19,05 Ifiterpreți șl melodii;
19.45 Mari cupluri ale iubirii.- 20,00 
Invitație la dans,- 21,00 Radiojurnal;
21.15 Cîntece de nuntă și jocuri 
populare,- 21,35 De 1« charleston lh 

twist; 22,15 Virtuozi ai timpului 
nostru — pianistul Aldo СіссоІіЙі;
22,30 Voci celebre; 23,00 Buletin de 
știri; 23,07 In liniștea nopții — mu
zică ușoară; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
10 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un șoarece printre bărbați; REPU
BLICA i Procesul profesorului Weif,- 
PETRlt.A t O stea cade dlfi cef; 
LONEA: Un lucru făcut lă timp; 
LiVEZLNI I Seduăă șl abandonstă; 
VULCAN; Regina cînlecelor, CRI- 
VIDiA! A fost prietenul riîeu; PA1 
ROȘENI: Făta în deliu; ANINOA- 
SA: Judecătorul de minori; LU- 
PENUMUNCITORESC: gambă.
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PREZENTE
ROMANEȘTI

ROMA S — Corespondentul A- 
gerpres, 1. Mărgineanu, transmite: 

Președintele Republicii Italia, Sa- 
ragat a primit joi seara la Pala
tul Quirinale o delegație a Co
munității europene a scriitorilor. 
Din delegație a făcut par>e și Ti
tus Popovici, membru ai Comitetu
lui de direcție al C.O.M.E.S.

Intr-o scurtă alocuțiune, preșe
dintele Saragat și-a exprimat con
vingerea că membiii acestei co
munități își vor aduce contribuția 
la apropierea între popoare.

Lucrările sesiunii
NEW YORK. Trimisul special A- 

gerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite :

Vineri dimineața au luat cuvîn 
tul — în continuarea dezbateri
lor generale din cadrul celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. — șefii delegațiilor Liberiei. 
României. Ugandei și Tailandei

Primul a luat cuvîntul in ședin
ța de ieri dimineață șeful delega
ției Liberiei, Rudolph Grimes. Re- 
ferindu-se la problemele dezarmă
rii, el a subliniat, printre altele, 
că resurse importante care sînt 
necesare operei de construire a

„Luna-7“ a atins suprafața Lunei
MOSCOVA 8 (Agerpres).

1 Stația automată sovietică „1 
na-7" a atins suprafața Lunei
8 octombrie, orele 01,8 minute 
24 secunde (ora Moscovei), 
regiunea Oceanului Furtunilor, 
vest de

După
fectuată 
zborului

craterul Kepler, 
corectarea traiectoriei 
la 5 octombrie, în timpul 
stației spre Lună au fost

e-

îndeplinite majoritatea operațiilor 
necesare pentru aselenizarea lină 
pe suprafața ei.

Unele operații nu au fost înde
plinite în conformitate cu progra
mul și necesită o prelucrare 
plimentară.

In timpul zborului stației 
obținut un mare volum de 
utile pentru noi lucrări.

su-

a fost 
date

Adunării Generale a O.N.U

Președintele Johnson a f ost supus 
intervenției chirurgicale

WASHINGTON 8 (Agerpres).
La opt ore după internarea în 

spitalul naval din Bethesda (Mary
land), președintele Johnson a fost 
supus unei intervenții chirurgicale 
în cursul căreia i-a fost extrasă 
vezica bilKră. Imediat după ope
rație, medicul personal al preșe
dintelui, dr. James Cain, a anun
țat că „totul ai decurs perfect, iar 
în prezent Johnson se odihnește 
calm în camera post-operatorie". 
In buletinul medical citit de un

purtător de cuvînt al Casei 
se anunță, de 
rația a fost 
ces".

Spitalizarea 
son ar putea i 
le. Potrivit unui aranjament e- 
xistent între președinte și vice
președintele S.U.A., Humphrey, a- 
cesta din urmă va ține locul pre
ședintelui Johnson în perioada in
disponibilității acestuia.

asemenea, că 
încununată de

președintelui John- 
dura circa 14—17 zi- 

unui aranjament

Lucrările Conferinței 
parlamentarilor N.A.T.O.

și, păcii sînt absorbite 
de cursa înarmărilor, 
rezonabilă, a declarat 
încercată pentru a se

cuvîntul ministrul
Ugandei Samuel 
Ca și multi alți

PE SC CRT

NEW YORK 8 (Agerpres).
Sesiunea plenară a Conferinței 

parlamentarilor N.A.T.O. a luat în 
discuție un raport prezentat de 
Comitetul său economic, care de- 
plînge lipsa unității de vederi a 
țărilor membre ale N.A.T.O.. în ce 
privește comerțul cu țările socia
liste. Raportul, prezentat de depu
tatul olandez Westerterp,
că țările N.A.T.O. nu au ținut sea
ma de „acordul de la Berna" 
prevede unele măsuri 
ce privește comerțul 
tul.

Raportul subliniază,
că dificultățile politice curente din 
sînul comunității atlantice afectea
ză domeniul economic. Succesul 
„rundei Kennedy" privind reduce
rea tarifelor vamale depinde într-o 
largă măsură de evoluția evenimen
telor din sînul Pieței comune eu
ropene.

afirmă

care 
restrictive in 
cu Răsări-

de aser/nea.

Lupte grele 
în răsăritul Congoului

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres).
In partea răsăriteană a Congou

lui continuă să se desfășoare lup
te grele între forțele patriotice 
congoleze și trupele guvernamen
tale și de mercenari, care au lan
sat săptămîna trecută o ofensivă 
pentru recucerirea unor localități 
aflate sub controlul partizanilor 
Din relatările agențiilor de presă 
reiese că ofensiva a fost oprită 
de rezistenta înverșunată a parti
zanilor. De mai multe zile, lup
tele se dau în jurul localității Ba
raka de pe malul lacului Tanga- 
nica, fără ca trupele guvernamen
tale să fi putut să-și continue 
înaintarea spre orașul Fizi, prin
cipalul lor obiectiv. Agenția Reu
ter afirmă că forțele patriotice se 
organizează în regiunea muntoasă 
dintre Bendera și Lulimba.

preșe-
Gaulle, făcută la 9 
în sensul că, în pre- 
nu intenționează să 
reuniunile Consiliu -

raportul

Referindu-se la declarația 
dintelui de 
septembrie, 
zent Franța 
participe la
lui ministerial al C.E.E., 
spune că „se pune problema dacă 
negocierile „rundei Kennedy" nu 
vor trebui în curînd să sisteze".

progresului 
în prezent 
Orice cale 
el, trebuie
ajunge la un acord privind dezar
marea. Reprezentantul Liberiei a 
subliniat că „decolonizarea rămîne 
una din problemele importante care 
stau în fața O.N.U." și, referin- 
du-se la evoluția economiei țărilor 
în curs de dezvoltare, a arătat că 
țările dezvoltate trebuie să le aju
te pe acestea să-și îmbunătățeas
că situația economică și să-și ri
dice nivelul de trai.

In continuare, a luat cuvîntul 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, șeful delegației țării 
noastre la sesiunea a 20-a a O.N.U. 
Cuvîntarea a fost urmărită cu mult 
interes, fiiind apreciată de nume
roși observatori ca aducînd o con
tribuție importantă la lucrările ac
tualei sesiuni.

HANOI 8 (Agerpres).
La invitația Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Ia 8 octombrie a sosit la 
Hanoi o delegație a Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar condusă

Acordul cu privire 
la Canalul Panama

asupra 
va 
cu 
în-

nou acord în vederea 
probabile a unui alt 
ar uni cele două ocea- 
peste teritoriul pena

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager- 
pres).

După 18 luni de tratative, S.U.A 
și Panama au convenit
principiilor pe baza cărora 
trebui revizuit vechiul acord 
privire la canalul Panama și 
cheiat un 
construirii 
canal, care 
ne trecînd 
mez.

Comunicatul oficial americano- 
panamez reprezintă o primă vic
torie a revendicărilor panameze 
legate de recunoașterea suverani
tății statului Panama asupra ca
nalului. S-a convenit asupra fap 
tului că acordul din 1903 să fie în
locuit cu altul nou din care să 
reiasă că S.U.A recunosc suvera
nitatea statului panamez asupra 
întregii zone a canalului și în care

Apoi a luat 
de externe al 
Ngude Odaca. 
vorbitori africani, el a acordat o
atenție deosebită problemelor lup
tei anticoloniale, condamnînd cu 
tărie acțiunile guvernului portu
ghez și politica de apartheid pro
movată de autoritățile rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia. Repre
zentantul Ugandei s-a pronunțat în 
cuvîntarea sa pentru restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze în O.N.U.

Thanat Khoman, ministrul de ex
terne al Tailandei, și-a început cu-‘ 
vîntarea printr-o lungă pledoarie 
împotriva reprezentării R. P. Chi
neze în O.N.U. De asemenea, el a 
abordat problemele vietnameză și 
laoțiană de pe pozițiile sprijinirii 
și justificării intervenției S.U.A. în 
aceste țări, intervenție în care, după 
cum se știe, este implicată și Tai- 
landa. ț

loc
cu- 
în 

ata-

în autobuzul care 
elevii albi la o 
localitate din a-

Acțiunile hotărîte 
locuitorilor din

de Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al

La aeroport, 
timpinată de 
cretar al C.C.
ce muncesc din Vietnam, și de al
te persoane oficiale.

C.C. al P.M.S.U. 
delegația a fost în- 
Le Duan, prim-se- 
al Partidului celor

va fi revizuit

timp nelimitat canalul Pa
in sensul limitării 
pînă
sau

acestui 
la construirea noului 
la un număr precis de

american de construire 
două 

eventual prin Columbia, 
a re-

principalul 
în vederea respingerii

să fie prevăzut și termenul folo
sirii lui. S-a mai prevăzut modi
ficarea vechii clauze, care dădea 
Statelor Unite dreptul de a admi
nistra 
nama 
drept 
canal, 
ani.

Proiectul 
a noului canal între cele 
oceane, 
Nicaragua sau Costa Rica
prezentat pînă acum 
„argument" 
revendicărilor panameze legate de 
revizuirea acordului anterior. Toți 
acești vecini ai statului panamez 
au refuzat insă să permită con
strucția acestui canal pe teritoriul 
lor, dacă nu se renunță la folosi
rea energiei atomice în realizarea 
acestui proiect.

PLANUL SPAAK IN IMPAS
• Un articol din „Financial Times46

BRUXELLES 8 (Agerpres).
„La mai puțin de două săptă

mîni după lansarea sa, planul mi
nistrului de externe belgian, Spaak, 
pentru noi tratative spre a scoate 
Piața comună din impas, pare să 
aibă mai puține șanse de izbîn- 
dă" — scrie ziarul britanic „Fi
nancial Times". 
După cum se știe, 
Spaak propusese 
convocarea unei 
conferințe a Pieței 
comune la care 
să ia parte numai miniștrii de ex
terne ai celor șase țări membre 
fără participarea comisiei Hallstein 
(Ministrul de externe belgian 
ta în felul acesta să facă „o 
cesie de principiu" Franței, 
criticase comisia Hallstein ca 
un organism supranational,
contravenind vederilor Franței în 
ce privește integrarea vest-euro- 
peană). „Planul lui Spaak urmă
rea, așadar, să organizeze o reu
niune a Consiliului ministerial al 
Pieței comune fără comisia Hal
lstein spre a da satisfacție france
zilor, lăsînd însă posibilitatea par
tenerilor Franței de a afirma că 
acționează mai departe în cadrul 
Comunității și spre a scoate Co
munitatea din impas", scrie „Fi
nancial Times".

Ziarele anunță însă că guvernul 
francez manifestă foarte puțin en
tuziasm față de propunerile lui 
Spaak și că a lăsat să se înțelea
gă că ar dori amînarea eventua
lei conferințe interministeriale „pî
nă după alegerile prezidențiale din 
Franța", adică, după cum sublinia-

celorlalte țări membre ale Pieței 
comune, „Or, cei cinci parteneri ai 
Franței scrie ziarul, nu vor în 
nici un caz să se lase atrași într-o 
revizuire a Pactului atlantic".

Situația s-a complicat și mai 
mult, adaugă ziarul francez citat, 
și prin faptul

DIN COMENTARIILE PRESEI STRĂINE

cău- 
con- 
care 
fiind 
deci,

ză observatorii, cel mai devreme 
la începutul anului viitor. Din 
punctul 
Franței 
amînare 
în alte 
comune 
ziarul parizian 
risul dorește această amînare pen
tru a face să coincidă reluarea dis
cuțiilor în piața comună cu înce
perea unor tratative asupra reorga
nizării N.A.T.O. Franța și-a anun
țat intenția de a începe în prime
le săptămîni ale anului viitor ase
menea tratative, și, adaugă „Com
bat", partenerii ei au impresia că 
guvernul francez va profita de si
multaneitatea acestor convorbiri 
pentru a exercita presiuni asupra

anului viitor.
de vedere al partenerilor 
aceasta constituie însă o 
inacceptabilă. Mai ales că 
capitale ale țărilor Pieței 
se afirmă — precizează

„Combat" — că Pa-
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că guvernul vest- 
german, care se 
declarase inițial de 
acord cu propu
nerile lui Spaak 
a făcut cunoscut 
acum că dorește 

Hallstein să parti
ta tratativele propuse de

ca și comisia 
cipe 
ministrul belgian.

Astfel că, in momentul de față 
planul lui Spaak este atacat din 
două părți; „Dacă Spaak cedează 
în fața acestor cereri ale Bon 
nului — scria un ziar din Bruxel- 

Să 
își 

ex-
Să

Ies, „La Libre Belgique", riscă 
piardă sprijinul Parisului. Dacă 
menține propunerea inițială și 
elude comisia Hallstein, riscă
piardă sprijinul Bonnului și prin a- 
ceasta și pe cel al guvernului de 
la Haga".

„In momentul de față, așadar, 
adaugă „Combat", planul Spaak a 
intrat în pană, ca urmare a pozi
țiilor divergente ale Parisului și 
Bonnului".

• NEW YORK. — Un nou in
cident rasial s-a petrecut joi la 
Crawfordville (statul Georgia), 
unde de mai multe zile au 
manifestări ale populației de 
loare în sprijinul integrării 
școli. Un grup de rasiști au
cat pe militantul alb, Bill Trai
ner, pe care l-au maltratat în 
prezenta politiei. Incidentul s-a 
produs ca de obicei în momentul 
cînd elevi de culoare au încer
cat să pătrundă 
transporta pe 
școală dintr-o 
propiere.

• TOKIO. — 
de protest ale
orașele și satele dispuse în apro
pierea masivului Fudjiyamo ■ îm
potriva eiectuării de exerciții cu 
rachete de către un divizio'i. de 
artilerie american, a determinat 

comandamentul trupelor americane 
din Japonia să sisteze, începînd 
de joi, aceste exerciții.

• ABIDJAN. — Președintele A- 
dunării Naționale a Republicii 
Coasta de Fildeș, Philippe Yace, 
a făcut în fața membrilor Adună
rii Naționale o declarație în care 
a anunțat că Ia 7 noiembrie vor 
avea loc alegeri generale în în
treaga țară. Primele alegeri ge
nerale au avut loc în Coasta de 
Fildeș în anul 1960, după dobîn- 
direa independenței naționale.

• NICOSIA. — La instalațiile 
petroliere din localitatea cipriotă 
Larnaca ale societății britanice 
„Shell" s-au produs joi puternice 
explozii care au provocat un 
mare incendiu. Focul s-a extins 
cu repeziciune la mai multe re
zervoare de 
pagubele vor 
lire sterline, 
nicat oficial 
explozia s-ar 
de sabota).

• BONN. -
interesele politicii de destindere 
internațională, Danemarca nu do
rește înfăptuirea 
creare a forțelor 
laterale N.A.T.O., 
nistrul afacerilor
nemarcel, P. Haekkerup, 
interviu acordat unor ziariști 
Hamburg.

• ADEN. — Joi, a avut loc în 
Aden o demonstrație a studenților 
care au protestat contra uciderii 
unui tinăr participant la acțiunile 
populației acestui teritoriu împo
triva măsurilor represive luate de 
autoritățile coloniale. Politia a fo
losit gaze lacrimogene pentru a-i 
dispersa pe participanții la 
monstrație.

Se anunță că un batalion 
tanic cu un efectiv de 500 de
litari va fi trasportat în Aden 
săptămîna viitoare pentru a în
tări dispozitivul militar din Ara
bia de sud.

• MOSCOVA. — La 8 octom
brie a avut loc o întrevedere 
între Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Otto Krag, primul ministru al 
Danemarcei, care se află în vizi
tă în U.R.S.S.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor dintre cele două țări. 
A avut loc, de asemenea. un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale care prezintă 
interes pentru ambele țări.

• LONDRA. — O firmă engle
ză pentru construirea de adăpos
turi împotriva bombelor cu hidro
gen, la prețul de 1 200 de lire 
sterline adăpostul, și-a anunțat 
autodizolvarea — informează a- 
genția Reuter. In ultimiii trei ani, 
firma amintită nu a vîndut decît 
un singur „produs" al său.

petrol. Se crede că 
depăși un milion de 
Potrivit unui comit- 
publicat Ia Niaps ia, 
datora unei ac Ssni

V

— Avînd în vei’ ’e

planurilor de 
nucleare multi- 
a declarat mi- 
externe al Da- 

într-un 
la

de-

bri- 
mi-
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