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BILANȚ LA JUMATATEA LUMI OCTOMBRIE
• Toate sectoarele 
peste plan

• 2024 tone 
de cărbune In plus

Citiți în pagina a 4-a :
• Plecarea spre patrie a tova

rășului Corneliu Mănescu
• O.N.U. — Lucrările celor șapte 

comitete ale Adunării
• O nouă reuniune a guvernu

lui sud-rhodesian

• Prezențe romanești
• BONN; Tratativele pentru so

luționarea crizei politice au 
eșuat

• După alegerile din Turcia
• Noi ciocniri în Sudan

Minerii de Ia Lonea continuă 
seria succeselor pe linia spo
ririi producției de cărbune. In. 
prima jumătate a lunii oc
tombrie ei au extras din aba
taje 2 786 tone de cărbune de 
bună calitate peste plan. Re
zultatul obținut situează mina 
Lonea pe primul loc în între
cerea cu celelalte 
miniere din Valea 
&ucurător este de 

faptul că în acest
Sectoarele productive de la 
mina Lonea și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan la 
extracția cărbunelui. In frun
tea întrecerii socialiste se află 
colectivele sectoarelor II și V 
care au extras în plus 700 și, 
respectiv, 635 tone de cărbune 
energetic.

exploatări
Jiului. Im-

asemenea
timp toate

întrecere ale 
fost înscrise

Pe graficele de 
minei Petrila au 
în prima jumătate a lunii oc
tombrie, noi cifre care oglin
desc hărnicia minerilor de 
aici. Ca urmare a creșterii ran
damentelor în abataje, colecti
vul sectorului IV a reușit să 
extragă peste planul primei 
jumătăți a acestei luni mai 
mult de 1 600 tone de cărbune. 
La rîndul Iot, minerii sectoru
lui III au livrat peste prevede
rile planului 836 tone de căr
bune de bună calitate. In ma
joritatea abatajelor acestui sec
tor au fost realizate randa
mente de 7—8 tone cărbune 
pe post.

Producția extrasă de minerii 
Petrilei în prima jumătate a 
lunii octombrie se ridică la 

• 2 024 tone de cărbune peste 
plan.

Pe baza producției extrase 
în prima jumătate a lunii oc
tombrie, în întrecerea socialis
tă ce se desfășoară între ex
ploatările miniere din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, primele locuri sînt ocu
pate de :

Mina

Lonea 
Petrila

Fată de
plan

Fată de 
angaja

ment

107%
104%

sectoa-In întrecerea dintre 
re pe primele cinci locuri s-au 
clasat :

Sectorul Fată de 
plan

Fată de 
angaja

ment

IV 
III 
III
V 
II

Petrila 
Uricani 
Aninoasa 
Lonea 
Lonea

125%
123%
115%
114%
110%

CUM ÎNCHEIATI 
ANUL ACESTA ? 
CUM ASIGURAȚI
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AMIIETA VOASTRĂ 
LA HIVA LOVEA

PRODUCȚIA PE 1966 ?
■ ? Pentru a afla posibilitățile 
creare există la mina Lonea pri

vind îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, mă
surile ce se întreprind pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
ca în anul viitor producția să 
fie realizată integral, ne-ат a- 
dresat unor tovarăși din con
ducerea exploatării și sectoare
lor. Redăm mai jos răspunsu
rile primite.

Ing. GROZAV IOAN, șeful secto
rului IV.

La noi sînt create toate condițiile 
pentru ca planul anual să fie depă
șit. Pînă acum, față de angajament 
de 2 000 tone, am realizat în plus 
4 900 tone cărbune și 130 000 lei e- 
conomii la prețul de cost. Și sîntem 
hotărîți să nu ne oprim aici. S-a 
revizuit parcul de locomotive, s-au 
pus la punct utilajele din abataje. 
Pentru creșterea vitezelor de avan
sare Ia lucrările de pregătiri s-a ge
neralizat pușcarea frontului de două 
ori pe schimb. Podirea metalică cu 
împletitură de sîrmă a fost aplicată 
în două abataje și dă rezultate bune.

Concentrăm o serie de forțe ale 
sectorului spre asigurarea produc
ției anului viitor, prin deschiderea 
de noi abataje în stratele 3 și 5, în-*'

tre orizonturile 475-500. Aici au fost 
plasate brigăzi de pregătiri omogene 
cum sînt cele conduse de Sălișteanu 
Ioan, I upu Gheorghe și Nicolae 
Chiriac.

Ing. BRÎNDUȘ AUREL, șeful sec
torului V.

Fată de qngajamentul anual de 
) 000 tone cărbune, am realizat pînă 
acum o depășire de peste 3 000 to
ne, iar randamentul planificat l-am 
depășit cu 140 kg pe post. Ce 
perspective avem pentru viitor ?

In general bune, avînd în vedere 
că avem linia de front asigurată. 
Foarte probabil că încheiem anul cu 
o depășire de peste 3 500 tone. 
In ultimul timp am fost înzestrați 
cu două transportoare și o mașină 
pentru încărcat steril. La două aba
taje din stratul 5 am concentrat pro
ducția la un singur rostogol. Ne 
preocupă menținerea în perfectă 
stare de funcționare a coloanelor de 
aeraj, instalațiilor electrice și mij
loacelor de transport.

Anul 1966 ne va găsi pregătiți; de 
curînd a intrat în exploatare un a- 
bataj în blocul III vest. Lucrări in
tense se execută și la orizontul 475, 
pentru punerea în exploatare a două 
abataje în stratul 3.

Ne mai dă de furcă lipsa de pre
siune corespunzătoare la aerul com

primat; pentru perforarea unui front 
se pierd trei ore. Din cauza lipsei de 
ciocane de abataj și perforatoare*  
minerii sînt пеѵоЩ să se împru-

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

ЯЛ until noștri au îmbrăcat
i'i de mult culorile toam

nei. Razele unui soare blind 
mai învăluie încă munții, mai 
îndeamnă încă la drumeție. 
Am pornit, drumeț, pe firul 
apei spre inima muntelui. $i 
pădurile cu haina lor policro
mă, și soarele blind, și aerul 
tare din munți trezesc setea 
de viață, o sete mare pe care 
o încerci la fel primăvara, va
ra, toamna sau iarna. O sete 
care se accentuează parcă la 
fiecare schimbare de anotimp.

Zi de repaus. Pădurea îți o- 
feră întotdeauna acel repaus 
aproape absolut în care min
tea parcă refuză să mai depu
nă eforturi lăsînd ochilor, li
bertatea să se bucure. Am a- 
vut parte de un astfel de re-

O floare, 
două flori —

o grădină

De aici, betonul ia drumul pe 
verticală.

Foto i N. MOLD^VEANU

In secția a IlI-a 
a F.F.A. „Visco- 
za“ Lupeni lucrea
ză multe tinere 
harnice, care își 
îndeplinesc ritmic 
sarcinile de plan. 
Iată, în clișeu, De 
bobinatoarea Das- 
călu Maria, din a- 
ceastă secție, care 
își depășește zil
nic planul bobi- 
nînd între 100-150 
kg de mătase in 
plus.

paus și de o bucurie mare a 
sufletului. Izvorul bucuriei su
fletului era faptul de a fi în- 
tîlnit în inima munților oame
nii pe care îi știam trăind cu 
toată ființa lor multiplele bu
curii ale vieții. Bucuria de a fi 
mulțumit de tine, de faptele 
tale, de a asculta o muzică 
bună, de a ajunge la tine, prin 
intermediul filelor de carte, 
niște întîmplări vechi sau noi 
plăsmuite de mintea unui scri
itor. Pe firul apei, în inima 
munților am găsit trăite din 
plin aceste bucurii — aceste 
flori ale vieții. Amestecat cu 
muncitorii aceia forestieri-din 
parchetul Bilele, de la Voie- 
vodu. citadinul drumeț se sim
te unul dintre-ai lor. O discu
ție se leagă repede cu niște 
oameni prietenoși. Cu unul 
vorbești despre ultima carte 
citită de el, și pe care, întîm- 
plător, ai citit-o și tu. E o car
te de Balzac. Balzac în inima 
munților I E o „cotă" a înălți
mii vremurilor noastre. Cu al
tul te poți întreține despre e- 
ternele farse ale balonului ro
tund. Altul îți transmite bucu
ria de a fi fost citat ca frun-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

Sudorul Balaș 
Ioan de la prepa- 
rația Lupeni este 
unul dintre mun
citorii cei mai har
nici care lucrează 
la întreținerea u- 
tilajelor.▼

Nume cu rezonanță
ф Totdeauna prezenți unde lucrul e mai greu
• Cu nouă zile mai devreme
$ Așa se cîștigă întrecerea și aprecierea co

lectivului.
Răspunderea de a asigura 

functionarea utilajelor pre- 
parațied Lupeni ‘apasă în ma
re măsură pe umerii echi
pelor de întreținere. De mun
ca lor depinde asigurarea 
funcționării corespunzătoare 
a instalației de preparare.

Echipei de lăcătuși a lui 
Kovacs Iosif i s-a încredin
țat întreținerea utilajelor de 
la secția zetaj și mediu 
dens Utilajele complexe de 
aici trebuie întreținute cu 
grijă, pentru că de buna lor 
funcționare depinde recupe
rarea cărbunelui special pen
tru cocs.

In septembrie bateriei de 
zețaj trebuia să i se facă o 
reparație generală. Potrivit 
calculelor, lucrarea urma să 
dureze^ o lună de zile.

Membrii echipei au cerce
tat amănunțit utilajul respec
tiv și sfătuindu-se cu tehni

cianul Sibjșan Victor, care 
fusese mai demult șeful a- 
cestei echipe, au căzut de a- 
cord că reparația poate fi 
mai repede terminată. Și s-au 
așternut intens pe lucru.

In primul rind se cereau 
înlocuite două elevatoare cu

CARNET
altele noi pe care U.R.U.M.P. 
urma să le execute. Din 
păcate uzina nu a executat 
comanda. Ce era de făcut ? 
Elevatoarele existente aveau 
o uzură avansată, totuși 
problema trebuia soluționată 
repede. Nu se putea aștepta. 
S-a făcut o revizuire amă
nunțită a utilajelor și după 
mai multe căutări s-a stabi
lit folosirea unei inovații 
propuse de comunistul Șibi-

șan Victor. Acesta preconi
za să se consolideze interio
rul celor două elevatoare, 
lucru prin care se prelungea 
funcționarea lor încă un an 
de zile. Conducerea prepa- 
rației Lupeni a aprobat apli
carea inovației și astfel e- 
chipa comunistului Kovacs 
Iosif a pornit s-o aplice în 
practică.

Comunistul Barbu Cornel, 
utecistul Antal loan cit și 
ceilalți membri ai echipei 
conduse de Kovacs Iosif au 

muncit cu pricepere și ab
negație iar roadele n-au in- 
tîrziat să se arate. Bateria 
de zețaj n-a fost scoasă din 
funcție. Cu toate dificultă
țile întîmpinate, echipa a 
reușit să termine lucrarea 
în numai 21 de zile. Așa a 
cîștigat echipa lui Kovacs 
Iosif primul loc în întrecere 
pe luna septembrie. Numele 
muncitorilor din echipă e 
rostit cu laudă și stimă în 
colectivul preparației. Hăr
nicia, priceperea și conști
inciozitatea în muncă au dat 
rezonantă acestor nume.

M. CHIOREANU



SSEAGUL ROȘU

стати»! _ artă ЯЦШ îiittite li clneaangiafete й Petrotaai

Amintirea unui poet

In rafturile bibliotecii Institutului de mine din Pe
troșani peste 100 000 de volume stau zilnic ia înde*  
mina studenților. Consultînd bibliografia recomandată 
la cursuri, studenții au posibilitatea să aprofundeze ma
teria predată, să acumuleze noi cunoștințe din dome
niul specialității lor.

Iată-1 pe studentul Cosma Nicolae în sala biblio
tecii.

înfățișarea poetului Șt. 
O. Iosif In ultimii săi 
ani a fost, după cum și-1 
amintește Tudor Arghezi, 
aceea a unui om îmbă- 
trînit înainte de vreme 
cu „o figură fără virstă, 
cu pielea roșcovană și 
copleșit de o invincibilă 
tristețe''.

Trădat în iubire și ne- 
glijînd serioasa îngrijire 
medicală de care avea 
nevoie, Iosif s-a îndrep
tat cu pași grăbiți spre 
sfîrșit. In seara care a- 
vea să-i fie fatală Iosif 
a fost găsit foarte abă
tut la „Academia Tera
să". Cu o voce ștearsă 
i-a cerut pictorului Szat- 
ntary un kilogram de 
vin roșu. A pus sticla 
la gură și a băut-o pînă 
la fund, ca după un 

drum lung, pe arșiță. 
Pictorul l-a privit mirat.

Nu știa însă că excesul 
de băutură putea să-i 
dăuneze. Poetul știa și 
poate tocmai de aceea 
deșertase sticla. Con
gestia cerebrală a venit 
la timp și în dimineața 
zilei următoare zbuciu
mul a luat sfîrșit.

Totul s-a petrecut la 
sfirșitul primăverii anu
lui 1913. A murit in 
floarea vîrstei înainte de 
a-și trăi viața cu ade
vărat.

Recenta ediție de „Ver
suri originale și tălmă
ciri", apărută în librării, 
înmănunchează o parte 
însemnată din cele mai 
reprezentative poezii ale 
lui Șt. O. Iosif, consti
tuind un omagiu adus cu 
ocazia împlinirii, luna 
aceasta, a nouăzeci de 
ani de la nașterea sa.

Pe marginea plenarei Comitetului pentru cultură 
și artă al Sfatului popular al orașului Petroșani

„STRIGATUL"
Reconstituind povestea unei dra

goste nefericite, ai cărei eroi, înfă
țișați cu o excepțională putere de 
pătrundere, schițează tabloul veri
dic al vieții aspre, lipsite de bucu
rii a locuitorilor unui ținut sărăcă
cios din Italia, filmul se situează 
In rlndul dramelor psihologice de 
Un profund realism.

Despărțită de soț, Irma trăiește 
de șapte ani cu Aldo, un muncitor 
de la o rafinărie de zahăr din lo
calitatea vecină. Intr-o zi ea e in
vitată la primărie, unde i se comu
nică vestea că soțul ei a murit în 
Australia.

Aldo speră că acest eveniment 
o va îndupleca în sfîrșit pe Irma 
să-și legalizeze legătura. Dar lu
crurile se petrec altfel. Tînăra fe
meie, roasă de remușcări, se decide 
să-i mărturisească lui Aldo ceea ce 
îi apăsa conștiința de cîtva timp și 
să-și limpezească o dată situația. 
Sînt patru luni de cînd s-a îndră
gostit de un alt bărbat, și este ferm 
hotărîtă să devină soția lui.
1 Pe Aldo vestea aceasta îl lovește 
ca un trăznet. Pentru el nu există 
altă femeie în afară de Irma, iar 
fetița lor de 6 ani, ROsina, părea 
să cimenteze pe veci această le
gătură. încercările lui de-a o re
tine sînt zadarnice și femeia se 
mută la bărbatul alături de care 
intenționează să-și refacă viata.

Lulndu-și fetița cu sine, Aldo pă
răsește cu sufletul rănit satul și 
începe un lung vagabondaj prin

satele Văii Padului pentru a găsi 
o consolare.

Trecînd din brațele unei femei 
în brațele alteia Aldo va fi doar 
o pasăre călătoare a cărei inimă 
se va întoarce veșnic la cuibul pe 
care l-a părăsit. Nemaiputînd re
zista dorului de a o revedea Aldo 
face calea întoarsă. Sosit în fata 
casei aruncă o privire prin geam 
în camera unde descoperă că o ma
mă fericită — Irma — își pregă
tește pruncul pentru îmbăiere.

Pierzînd ultima licărire de spe
ranță se îndreaptă spre turnul fa
bricii unde lucrase înainte. Ajuns 
în vîrful lui aude vocea Irmei ca- 
re-1 striga cu .toată puterea. In a- 
celași moment își pierde echilibrul 
și strigătul. Irmei îl însoțește in 
căderea lui vertiginoasă.

Coproducție italo-americană, fii-. 
mul rulează începînd de miercurii 
20 octombrie, la cinematograful „7 
Noiembrie".

„VIAȚĂ DIFICILA"
Intr-0 desfășurare palpitantă, cu 

numeroase situații dramatici este 
urmărit destinul unui fost partizan 
din anii rezistentei care ajunge în 
situația înjositoare de a renunța la 
orice urmă de demnitate de om 
numai pentru a obține o situație 

materială mai bună. Filmul, de o cer
tă valoare artistică și un bogat 
conținut de idei, rulează de miine 
la cinematograful „Republica",

E BINE, DAR SE POATE Șl MAI BINE
Zilele acestea a avut loc plenara 

Comitetului pentru cultură și artă al 
Sfatului popular al orașului Petro
șani. Primul punct pe ordinea de 
zi l-a constituit un referat privind 
contribuția cinematografiei la edu
carea comunistă a oamenilor muncii, 
prezentat de către tovarășul Căta- 
nă Tudor, șeful secției de cinefi- 
care a orașului Petroșani.

Din referat și din discuțiile parti- 
cipanților la plenară a reieșit că în 
ultimul timp munca cu filmul în lo
calitățile Văii Jiului s-a îmbunătă
țit. Au venit multe filme bune, in
teresante, cu o tematică variată, in
structive, educative, vizionate de 
un mare număr de oameni ai mun
cii. Dovada acestui fapt o constituie 
îndeplinirea și depășirea planului la 
spectatori de către multe cinema
tografe. Printre cinematografele cu 
cea mai bună activitate se numără 
„7 Noiembrie" și „Republica" din 
Petroșani, „Cultural" din Lupeni și 
altele. Cinematografele „7 Noiem
brie" din Petroșani și „Cultural" din 
Lupeni, de pildă, au depășit planul 
la spectatori în perioada scursă 
de la începutul anului cu 115,1 res
pectiv cu 120,1 la sută.

La aceste cinematografe s-au or
ganizat numeroase acțiuni cum au 
fost: simpozioane, concursuri „Cine 
știe, cîștigă", cicluri de filme pe di
ferite teme, schimburi de experien
ță între lucrătorii cu filmul etc. De 
la începutul anului au avut loc 294 
asemenea acțiuni. Un fapt deosebit 
de îmbucurător este afluența mare 
de spectatori la filmele românești. 
Numai filmul „Neamul Soimăreșli- 
ldr‘‘ a fost vizionat de peste 20 000 
de spectatori. De multă apreciere 
s-a bucurat și recentul ciclu de fil
me comice românești.

Personalul care lucrează cu filmul 
s-a dovedit mai conștiincios în mun
că, mai exigent față de propria-i 
pregătire. Tovărășii Cătană Tudor și 
Chîrculescu Vasile, responsabilii ci
nematografelor din Petroșani, s-au 
preocupat cu pasiune și spirit de 
răspundere pentru ca munca să 
meargă bine, pentru ca spectatorii de 
filme să fie mulțumiți.

Dar referatul a reliefat în spirit 
Critic și autocritic și lipsurile ce 
s-au mai manifestat în activitatea 
unor lucrători din această ramură a 
activității culturale de masă, lipsuri 
care au fost semnalate și de partici- 
panții la discuții. Astfel, în multe 
perioade, s-a dus o muncă slabă cu 
filmul la sate și în special la Jieț, 
Cîmpu lui Neag, Bănița, Iscroni. 
Aceasta și din motive obiective, dar 
și din cauza neglijenței manifestate 
de către directorii căminelor cultu
rale. Este concludentă afirmația to
varășului Jura Marcu, de multă vre
me directorul căminului cultural din 
Jieț: „Eu n-am știut cît am voie să 

mă întind în funcția mea". Destul 
de trist pentru că instrucțiunile pen
tru directorii de cămine cult fale 
scriu clar. Nici sfaturile populare din 
localitățile respective n-au sprijinit 
această muncă, ba chiar au neglijat-o.

In repetate rînduri sonorizarea la 
unele cinematografe sătești, la „Re
publica" din Petroșani și la cel din 
Lonea a funcționat defectuos, iar 
alteori nu ș-au rulat jurnalele de ac
tualitate. Desigur că și aici intervin 
cauze obiective, dar și subiective. 
Mai sînt lucrători cu filmul, și îndeo
sebi casiere și plasatoare, care nu 
cunosc nimic din conținutul filme
lor ce rulează, nu pot da indicații 
spectatorilor, dînd în schimb dovadă 
de nepolitețe, de necuviință față de 
aceștia. De asemenea >— a afirmat pe 
bună dreptate un vorbitor — s-au 
acuș prea puține filme educative 
pentru minori și pentru o anumită 
categorie de părinți, prea puține fil
me documentare axate pe respecta
rea N.T.S. la diferite locuri de mun
că. O deficiență de căre se fac în 
mare parte vinovați unii spectatori,

— Vii la cine
matograf ?

— Nu.
— De cet
— Pentru că nu 

vreau.
— Ești Supă

rată ?
— Sînt.
— Ești o,..
— Și tu un... 
Apoi făcind o 

piruetă se-ntoarse 
și dispăru după colțul străzii.

El rămase locului. Se scarpină 
după ceafă, murmură ceva neînțe
les și se îndreptă spre cinemato
graful din centrul orașului. Privi 
absent spre alișele și fotografiile 
filmelor. Gîndul îi zbura însă la 
Mariana. De un timp îl tachina și 
avea o comportare ciudată. N-a 
vrut să se plimbe cu el, n-a vrut 
să meargă la film sau la joile de ti
neret. Ultima dată cînd a fost la 
reuniunea tovărășească la club, 
toată seara a dansat cu Costea. pe 
el nici nu-1 băgase in seamă. Ce 
s-a întîmplat, ce are ?

...Se înserase de-a binelea. Cu 
pași domoli se îndreptă spre club. 
Aici, ca în fiecare seară, tinerii se 
adunau, dansau. Se opri în curte 
și ascultă melodia săltăreață a unul 
acordeon. Risetele și gălăgia stră- 
băteau pînă la el. Se străduia să-l 
distingă vocea. O cunoștea doar 
atît de bine. Deodată ușa de la sala 
de dans se deschise și un băiat cu 
o fată de mînă ieșiră In fugă. O 

este murdăria ce rămîne în sălile de 
cinematograf după spectacol.

☆
Pentru îmbunătățirea în viitor a 

muncii cu filmul în Valea Jiului 
considerăm că sînt necesare unele 
măsuri ca :

• Folosirea tuturor formelor 
pentru o mai mare popularizare 
a filmelor.

• Organizarea mai multor ac
țiuni cu filmul atît Ia orașe cit 
și la sate.

• Să se aducă nf*T  multe filme 
educative pentru minori și adulți, 
mai multe filme documentare.

• In rîndul lucrătorilor cu 
filmul să se ducă o intensă mun
că de educare.

• Să se respecte orele de 
începere a spectacolelor, să nu 
fie accelerat ritmul de rulaj, să 
nu fie omise jurnalele de ac
tualitate, să se ia măsuri ener
gice împotriva acelor spectatori 
care nu păstrează curățenia in 
sălile de spectacole.

D. GHEONEA

recunoscu. Era Mariana. Inima în
cepu Să-i bată cu putere. Șîngele 
i se urcă în cap. Ii venea să se a- 
runce asupra lor, să-i pălmuiască. 
Dar își încordă atenția și ascultă 
următorul dialog :

— Mariana, doar tu știi că nu îmi 
ești indiferentă...

— Lasă, iasă. Ție multe ni*-ji  
sînt indiferente...

— De ce vorbești așa ?
— Pentru că ăsta e adevărul. 

Ești un Don Juan și crezi că toate 

DEZNODÂMÎNTUL
fetele îți cad la picioare. Cu mine 
пи-ți merge.

— Știu eu că e la mijloc Nlcu. 
Dar el ii un...

— Te rog să nu vorbești de Nicu. 
Nu-ți permit...

— Vino să plecăm, te conduc.
O prinse de braț și se îndreptară 

spre centrul orașului, apoi spre 
parc.

Nicu, furlșîndu-se pe marginea 
trotuarului, îi urmărea de la mică 

distanță. După ce s-au așezat pe 
una din băncile din parc, el se 
postă în apropiere să poată ascul
ta cît mai bine discuțiile. Dialogul 
continuă.

— In fond, clne-i Nicu ? Lucrea

O secvență din filmul „Strigătul".

ză de se spetește și aiba dacă are 
un costum de haine ca lumea. Toți 
banii fi trimite nu știu cui, Ia Ga
lați. O dată i-am văzut recipisa 
cînd a expediat 500 lei pe adresa 
unei femei. Stai să-ți spun cum o 
cheamă. Pare-mi-se Nădășan Elvi
ra. I-am văzut și poza. Nu spun că 
nu-i frumoasă. Și lumea mai spune 
că are și un copil cu ea. De ăștia 
iți trebuie ție ?

Mariana începu să tremure. își 
simțea inima bătind cu putere. O 

cuprinse o slăbiciune și n-a mat 
fost în stare cîtva timp să scoată 
nici un cuvînt. Acum își întărise 
și mai mult bănuielile. Intr-adevăr 
se vorbeau pe la mină lucruri ne
plăcute despre Nicu. Mai văzuse și 
niște scrisori pe adresa lui, la poar
ta minei expediate de această fe
meie. Să fie el In stare de așa ceva ? 
S-o mintă în halul ăsta î Să joace 
rolul îndrăgostitului atît de bine ? 
Da, 11 urăște. Miine cînd are să-l 
întîlnească o să f-o arunce în față.

Toate aceste gînduti îi frămîntau 
groaznic mintea. Pentru cîteva cli
pe se așternu o tăcere. Costea aș
tepta să-și facă efectul vorbele Iui. 
Și intr-adevăr ele și-au atins ținta

La numai cîțiva metri de ei, Nicu 
asculta cu sufletul la gură. Ii ve
nea să sară, să-I prindă de gît pe 
Costea, să-l fărîme în bucăți. Ceva 
parcă-1 ținuse locului. Aștepta dez
nodământul, aștepta să audă ce mal 
spune Costea, ce spune Mariana.

— Eu am motocicletă, am haine 
berechet — 5 costume, bani cîți 
vreau...

— Da, pentru că îți dă tatăl tău. 
II storci pînă ia ultimul ban. Che
furi, distracții. Nu din munca ta 
cinstită.

— Ce are atace ?
— Те-ai lăsat de liceu. Ai fost 

scos din serviciu și numai cu in
tervenții te-au primit din nou.

— Hai să lăsăm nimicurile...
— Astea nu-s nimicuri. Ăsta-i 

profilul tău moral.
— Bine că-i mai moral al lu' Nicu.
Mariana își puse fața în palme 

și începu să plingă pe înfundate. 
El o prinse pe după umeri, o în
toarse spre el.

— Nu fi copilă. Să fim prieteni 
și o să vezi ce bine o să fie. Mo
tocicletă, plimbări, dansuri, Gam- 
brinus...

— Te rog să nu pul mîna pe 
mine și să mă lași In pace.

El însă n-o slăbea, o întoarse 
spre el. Mariana începu să se zbată.

— Stai păpușică, nu fi ca o pi
sică sălbatică.

— Lasă-mă că Strig după ajutor, 
nemernicule, haimana ce ești 1 '

Din întuneric apăru fulgerător o i 
umbră. Pentru cîteva secunde, Cos-
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— Sectorul electromecanic este o 
verigă importantă în procesul de 
extracție a cărbunelui. De activita
tea lui depinde pulsul muncii în 
întreaga mină — arăta tovarășul 
Barna Ioan, secretarul comitetului 
de partid al minei Aninoasa în ca
drul adunării generale de alegeri a 
organizației de bază nr. 8.

Darea de seamă prezentată de to
varășul Jurca Octavian, secretarul 
organizației de bază, a înfățișat fap
te care reflectă hărnicia cu care co
lectivul sectorului electromecanic, în 

*~frunte cu comuniștii, muncește pen- 
I tru aprovizionarea din plin cu ener

gie electrică și pneumatică a aba
tajelor și a celorlalte locuri de mun
că din subteran, pentru asigurarea 
funcționării în condițiuni bune a 
principalelor instalații ale minei. A- 
nalizarea în adunările generale a 
principalelor probleme ale activită
ții economice, repartizarea de sar
cini concrete tuturor membrilor de 
partili, creșterea rîndurilor organi
zației de bază prin primirea în pe
rioada care a trecut de la ultimele 
alegeri a 15 noi membri de partid, 
au dus la creșterea eficacității mun
cii politice desfășurate de organiza
ția de bază. Realizarea unui volum 
de economii care se ridică la 130 00C 
lei prin folosirea materialelor recu
perabile, prin utilizarea cu grijă a 
materialelor noi, obținerea unei boni- 

< ficații de 40 000 lei pentru reduce
rea consumului de energie electri
că — iată numai cîteva din realiză
rile obținute de colectivul sectorului 
în ultimul an. In obținerea lor s-au 
remarcat numeroși comuniști între 
care tovarășii Tudor Virgil, Băbuț 
Vasile, Bandea Balasz, Roman loan, 
Cracovstac Andrei de la atelierul 
mecanic, Popa Ilie, Mureșan Carol 
de la secția electrică, Iovan Liviu, 
Szuhan Francisc de la funicular, Ro
man Gheorghe, Oliver Silvia de la 
lămpărie și mulți alții.

Ceea ce este foarte important,
dezbaterile adunării generale pentru 
dar a.de seamă și alegeri au arătat 
principalele direcții înspre care noul
birou al organizației de bază trebuie 
să-și îndrepte atenția în scopul ridi
cării la un nivel mai înalt a acti
vității comuniștilor și, prin ei, a în
tregului colectiv, pentru asigurarea 
realizării cu succes a sarcinilor puse 
de noul cincinal.

In primul rînd trebuie muncit mai 
susținut pentru întărirea rîndurilor 
organizației de bază prin primirea 
de noi membri de partid. Munca 
vie, concretă cu tovarășii din acti
vul fără de partid, educarea și atra
gerea lui la înfăptuirea obiectivelor

tea rămase încremenit. Se trezi cu 
o lovitură zdravănă în fălci, apoi 
altele și altele. Capul începu să-i 
vîjîie. Ceva cald i se prelinse pe 
bărbie. Auzi doar cîteva cuvinte 
și ținîndu-se de cap rămase cîteva 
minute lingă bancă. Mariana ieșea 
în fugă pe poarta parcului. Nicu o 
ajunse din urmă, 6 luă de braț și-i 
spuse doar atît:

— Eu nu sînt Costea. Acum vii 
cu mine.

— Lasă-mă, lasă-mă. Nu merg...
Mergînd cu pași grăbiți spre 

noul cartier urcară scara unui bloc 
/ și se opriră în fața unei uși. Le 
V deschise o fată, scundă, cu fața ro- 
\ tundă și cu un păr de culoarea a- 

ramei. Ii pieri zimbetul de pe buze 
văzîndu-1 pe Nicu cu fața schimo
nosită. Nu putea să spună nici un 
cuvînt. După ce răsuflă ușurat, 
Nicu le pofti pe cele dotiă fete să 
se așeze la masă. Se liniști, apoi Ii 
se adresă :

— Faceți cunoștință. Dînsa este 
Nădășan Elvira, sora mea vitregă.

. studentă la Galați. Iar dinsa este 
Mariana, de care țl-am vorbit. Ma
riana îi întinse timid mîna, murmu
ră ceva fără înțeles. Elvira o în
vălui cu o privire caldă, apoi îi 
spuse :

— Mi-a vorbit foarte frumos 
fratele de dumneata. Și-mi pare 
\ine că vă înțelegeți. Tare at vrea 

■și mama să vă cunoască. Vă știe 
numai din scrisori și fotografii. 

stabilite de organizația de bază, în
lăturarea formalismului în acest do
meniu va da organizației de bază 
posibilitatea, de a strînge în jurul ei 
un activ puternic, de a primi un nu
măr mai mare de muncitori de frun
te. îndeosebi trebuie pus accentul 
pe primirea de noi membri de partid

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

din rîndul mecanicilor de la stațiile 
de compresoare și de la casele de 
pompe, locuri de muncă unde lu
crează un număr mic de membri de 
partid.

Biroul organizatei de bază s-a 
preocupat insuficient de stimularea 
interesului muncitorilor și tehnicie
nilor pentru promovarea tehnicii noi, 
pentru realizarea de inovații. Tova
rășul Dumitru Constantin a arătat 
că în cursul trimestrului III al a- 
cestui an. la cabinetul tehnic nu 
s-a înregistrat nici o inovație. A 
fost neglijată propaganda tehnică, 
deși există posibilități largi în acest 
domeniu.

CUM ÎNCHEIAȚI ANUL ACESTA ?
CUM ASIGURAȚI PRODUCȚIA PE 1966 ?

(Urmare din pag. l-a)

mute între ei cu aceste utilaje. Ma
gazia nu are destule ciocane de 
abataj și perforatoare...

Ing. MÎRLOGEANU IOAN, șeful 
sectorului II. .

Colectivul nostru a acumulat o de
pășire de 900 tone cărbune de la în
ceputul anului și sîntem hotărîți să 
depășim angajamentul anual — de 
1 000 tone — cu 500 tone de cărbu
ne. Lucrările de pregătiri au fost 
realizate și depășite și avem asi
gurată linia de front. Spre sfirșitul 
anului — pentru a putea îndeplini 
sarcinile mărite încă din primele zile 
ale anului 1966 — se vor da în ex
ploatare încă două abataje în blocul 
IX.

Toate lucrările de pregătiri și 
întreținere aferente abatajelor care 
vor funcționa în trimestrul I al anu
lui viitor se vor termina în prima 
jumătate a lunii decembrie.

Deocamdată, ducem lipsă numai

Mariana își pironi privirea în du
șumea și începu să oiteze. O năpă
diră lacrimile...

...Strînși Ia braț, înaintau spre 
colonia veche. Pe stradă erau nu
mai amîndoi. Ea își lipi capul de 
umărul Iui. Se simțea fericită. In
tr-un tîrziu Mariana rupse tăcerea.

— Tu, Nicule, nu mi-ai spus ni
mic.

— Ce să-ți spun ?
— Că ai o soră...
— Da. Am avut și un tată care 

a murit în război. Al doilea și-a 
pierdut viața într-un accident. Am 
rămas cu mama și Elvira. A tost 
toarte greu. Lucram singur să le 
întrețin. Mama este bolnavă. Sora 
la facultate. De aceea n-am haine, 
motocicletă și bani mulți. Dar acum 
o să fie mai bine și pentru mine. 
Să nu mai vorbim de necazuri...

Ajunși în fața casei ei, el o 
întrebă :

— Mergem mîine la film ?
— Să iei trei bilete. Vine cu noi 

și Elvira.
El încuviință din cap.
După ce se despărțiră, Nicu făcu 

cîțiva pași apoi se întoarse o prin
se de umăr și îi spuse :

— Mai am încă o veste pentru 
tine. Poimîine o să vină mama. A- 
tunci hotărîm totul.

Mariana se prinse de gîtul lui, îi 
sărută obrajii apoi se făcu nevă
zută.

FLAVIU ISTRATE I

Subliniind necesitatea stimulării 
mișcării de inovații, tovarășul Le
grand Iosif, inginerul șef adjunct 
mecanic al minei arăta că partea e- 
lectromecanică are datoria de a 
munci cu inițiativă și pricepere pen
tru mecanizarea operațiilor grele, 
pentru găsirea de soluții tehnice care 
să ducă la reducerea efortului fizic, 
la creșterea productivității muncii.

Legat de creșterea nivelului cali
tativ al muncii colectivului, tov. 
ing. Cernita Alexandru, șeful secto
rului a insistat asupra necesității a- 
tragerii unui număr mai mare de 
muncitori la cursurile de ridicare a 
calificării. Dacă nu ne preocupăm 
cu perseverență de creșterea nive
lului profesional — a arătat vorbito
rul — devenim meseriași mediocri, 
fără orizont, care execută lucrări me
diocre. Cele patru cursuri de ridicare 
a calificării organizate în cadrul 
sectorului creează condiții optime 
pentru lărgirea orizontului profesio
nal.

Inmănunchind sarcinile care s-au 
desprins din analiza activității orga
nizației de bază pe perioada care a 
trecut de la alegerile precedente, 
planul de măsuri adoptat de aduna
rea generală de alegeri prevede 
pentru comuniștii sectorului obligația 
de a milita mai insistent pentru folo
sirea din plin a timpului programu
lui de lucru, întărirea disciplinii, in
tensificarea muncii politice de masă 
pentru mobilizarea colectivului la 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de producție.

I. BRANEA

de două lucruri: betonite și ciocane 
de abataj. Cu lemn, vagonete goale, 
personal calificat sîntem asigurați.

Ing. REBELEANU VALER, șeful 
sectorului III.

După noua luni, sectorul a acu
mulat un minus de 6 900 tone ее 
cărbune, minus care nu mai poate 
fi recuperat în întregime. Preconi
zăm însă ca în trimestrul IV să rea
lizăm o depășire de 2 000 tone. De 
curînd ni s-a compleST efectivul cu 
30 de oameni, nu mai ducem lipsa 
de vagonete goale, nici de lemn, și 
munca se desfășoară bine.

Acordăm o deosebită atenție pre
gătirii orizontului 535 din blocul VI, 
unde se vor deschide abataje cu 
pondere mare în producția anului 
viitor. Rău este că, deocamdată, 
ne lipsesc betonitele necesare sus
ținerii galeriilor de la orizontul 535.

Ing. LAPȘANSCHI IOAN, șeful 
sectorului de transport.

Pentru a asigura bunul mers al 
transportului au fost luate în ultima 
vreme unele măsuri ca : reamenaja- 
rea planului înclinat pentru mate
rial lemnos de la mina II, reparația 
qenerală a unei locomotive cu tro- 
ley — introdusă la mina III. încă în 
această lună se va termina repara
rea capitală a liniilor de transport 
de la suprafață și subteran de la Lo- 
nea II și a galeriei principale de 
transport de la Jieț.

Instalațiile din circuitele puțurilor 
au fost înzestrate' cu motoare elec
trice de rezervă, iar în galeria prin
cipală de transport de la mina II va 
fi îmbunătățit iluminatul.

Ing. FEIER GHEORGHE, șeful ex
ploatării.

In ultimele trei luni, activitatea ex
ploatării noastre s-a îmbunătățit și 
am reușit să mai reducem din minu
sul acumulat pe primul semestru cu 
7 870 de tone. Avem toate condiți
ile să îndeplinim angajamentul anual 
de 5 000 tone.

nota Le-o spunem ca să știe
Cine nu știe că I.R.V.A. este 

întreprinderea regională pentru va
lorificarea ambalajelor ? ! Celor 
care încă nu știu acest lucru, li-1 
spunem acum. Dar mai ales îi spu
nem conducerii acestei întreprin
deri pentru că, dintre toți se pate 
că ea a uitat cel mai mult de 
sarcina ce-i revine. A uitat pen
tru că altă explicație nu există 
de vreme ce ambalajele stau neri
dicate săptămini și chiar luni de 
zile pe la unitățile comerciale. 
Poate vreți fapte ? Ei bine, treceți 
pe la Banița și veți găsi ambalaje

Ѳ floare, 
două flori — 

o grădină
(Urmare din pag. l-a)

taș Ia ultima consfătuire de 
producție. Brigada care își în
seamnă trecerea prin mijlocul 
acestor frumuseți sălbatice e 
condusă de un om pe care-1 
cunoscusem cu vreo șapte luni 
în urmă. Coborîse din munții 
sîlhui cu toți ai săi ca să-și 
spună cuvîntul în alegerile de 
deputați: Urda Ștefan se nu
mea brigadierul. Oamenii a- 
ceștia aveau și acum în ei a- 
ceeași prospețime tinerească 
la fel ca la sfirșitul iernii. 
Pădurea nu-i făcuse mai aspri, 
ci dimpotrivă.

Pe noptiera unuia — un si- 
bian, Neagoe Vasile — se o- 
dihnea „îndrumătorul muncito
rului forestier". Lingă palul 
Iui se odihnea joagărul meca
nic. „Nu le las de Ungă mine 
— spunea omul — și unul și 
celălalt îmi sînt prieteni buni. 
Dar astăzi e duminică. Azi 
mai am un prieten: cartea 
„Mai sînt și oameni buni" la 
care citesc acum !".

Dintr-un gest, dintr-o vorbă 
poți deduce o infinitate de 
semnificații ale timpului. In 
inima munților am găsit oa
menii pădurilor care trăiesc 
gama variată a bucuriilor de 
fiecare zi indiferent de ano
timp.

Ne preocupă în mod deosebit tre
cerea eșalonată cu transportul pro
ducției la noul puț cu schip de la 
Lonea II. (Prevăzută pentru anul 
1966). Sectorul de investiții se va 
bucura de aceeași atenție din partea 
conducerii exploatării și în viitor. O 
problemă care ne frămîntă este re
zolvarea haldării sterilului rezultat 
de la pregătirile sectorului de la 
Cimpa. Tot aici urmează să înceapă 
construcția unei npi stații de ram 
bleu.

In anul viitor, producția exploată
rii va fi mai mare cu 20 000 de to
ne. Colectivul nostru este hotărît să 
îndeplinească din primele luni, în 
mod ritmic, sarcinile ce-i revin.

☆

Cîteva concluzii desprinse cu oca
zia anchetei de la mina Lonea.

• In afară de sectorul III, toate 
sectoarele productive au posibilități 
de a îndeplini sarcinile de plan 
anuale.

• De mai mult timp se resimte 
lipsa unor utilaje de deosebită im
portanță : ciocane de abataj și per
foratoare. Lipsesc, totodată, piese 
de schimb pentru locomotive Diesel 
și electrice.

• Exploatarea întîmpină greutăți in 
privința lucrărilor de pregătire din 
cauza lipsei de betonite. Conform 
planificării, stocul trebuia să cuprin
dă 2 700 mc de betonite pentru ga
lerie și puț; abia sînt satisfăcute ne
cesitățile zilnice.

• Nesatisfăcător este asigurat și 
stocul de material lemnos, balast, 
ciment. In acest sens se așteaptă un 
sprijin mai eficient din partea fo
rurilor competente din C.C.V.J.

neridicate din 1964. Treceți și pe 
la alte unități comerciale și veți 
vedea ambalajul dacă nu în maga
zine atunci undeva pe afară. Știm 
că I.R.V.A. întîmpină uneori greu
tăți cu transportul ambalajelor. 
Dar, tovarăși de la I.R.V.A., insis
tați mai mult la I.R.T.A. pentru a 
căpăta mașinile necesare. De aia 
sinteți plătiți I Nu lăsați ambala
jele neridicate cu lunile, pentru 
că pe lingă faptul că se deterio
rează și costă mulți bani, dați 
magazinelor un aspect neplăcut, 
le micșorați spațiul comercial.

PROGRAM DE RADIO
18 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Muzică ușoară; 5,40 Cîn- 
tece și jocuri populare,- 6,00 Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 6,22 In sunet 
de fanfară; 15 Salut voios de 
pionier,- 7,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier,- 7,30 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării; 
8,00 Sumarul ziarului „Scînteia";
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului : Tratamentul 
afecțiunilor hepatice cronice; 9,45 
Maeștri ai claviaturiiVladimir 
Florovitz,- 10,00 Buletin de știri,'
10.30 Prietena noastră cartea,- 11,24 
Cîntece și jocuri populare,- 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic,- 12,13 „Falstaff" operă de Giu
seppe Verdi,- 13,30 Muzică ușoară 
de Vasile Veselovski și Ion Radu
lescu,- 14,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier; 14,08 Răsună eîn- 
tecul și jocul pe-ntinsul patriei; 
15,00 Varietăți muzicale,- 16,00 Ra
diojurnal. Sport Buletin meteorolo
gic,- 16,15 Recital Elena Cernel — 
arii din opere,- 17,15 Oameni de 
seamă din istoria culturii : P. I. 
Ceaikovski; 18,00 Buletin de știri; 
18,03 In jurul globului; 18,30 Obiec
tiv ; Producția 1966,- 18,50 Muzică 
populară la cererea ascultătorilor,- 
19,20 Sport. „Post scriptura",- 19,30 
Noapte bună, copii; 19,40 Recital 
Teddy Martino — muzică ușoară; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,20 
Tineri interpreți de muzică popu
lară; 21,15 Cine știe cîștigă,- 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,15 Canțonete interpretate 
de Mario Lanza și Giuseppe di Ste
fano,- 22,40 Muzică ușoară; 23,50 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteorutier,- 7,48 Piese 
de estradă,- 8,00 Suita „Iberia" de 
Albeniz,- 8,31 Coruri din opere; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Ce să vedem? 
Ce să citim ? Ce să ascultăm ?; 9,40 
Muzică populară; 10,10 Cu scrisori
le în față. Emisiune de Tiberiu 
titan- 11,00 Buletin de știri. Bule
tin meteorologic; 11,10 Muzică u- 
șoară; 12,00 Pagini alese din crea
ția corală românească; 12,15 Pen
tru toate vîrstele, muzică ușoară; 
13,00 Buletin de știri; 13,08 Muzi
că de estradă; 13,30 Concert de 
prînz,- 14,00 Program interpretat de 
orchestra simfonică a radiotelevi- 
ziunii din Noua Zeelandă; 14,45 
Din comoara folclorului nostru; 
15,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier,- 15,13 Muzică ușoară; 
16,00 Prelucrări de muzică popu
lară; 16,30 Vreau să știu,- 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 17,15 Cîntă formația de mu
zică ușoară Adalbert Winkler; 17,45 
Sfatul medicului : Tratamentul afec
țiunilor hepatice cronice,- 18,00 In- 
terpreți ai muzicii vocale; 18,20 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur,- 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Muzică ușoară cu Edith Pieha, 
Constantin Drăghici, Rita Pavone 
și Nat King Cole,- 19,40 Emisiune 
literară; 20,00 Selecțiuni din ope
reta „Soldatul de ciocolată" de Os
car Straus; 22,20 Teatru scurt — 
„Cerul nu există"; 21,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic;
21.29 Mari dirijori: Zubin Mehta,-
23.30 Moment poetic. Versuri de 
Ion Brad, Tiberiu Utan, Ana Blan- 
diana,- 22,40 Voci de altădată: Pe
ter Aders și Feodor Șaliapin,- 23,00 
Buletin de știri. Sport,- 23,40 Parada 
soliștilor de muzică ușoară; 0,50 
Buletin de știri.

Cinematografe
18 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Căpitanul din Tenkes seria I și II,- 
REPUBL1CA : Viață dificilă, PETRI- 
LA : Ah ! Eva,- LONEA Nuntă cu 
peripeții,- LIVEZENI: Mofturi 1900,- 
ANINOASA : Viață particulară; LU- 
PENI-CULTURAL : Intîlnire la Is
chia.

a.de


STEAGVl koșu

Plecarea spre pafrie 
a tovarășului Corneliu Mănescu

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

NEW YORK 16. Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite:

In seara zilei de 15 octombrie 
a.c. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, șeful delegației ro
mâne la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a pă
răsit New York îndreptîndu-se spre 
patrie.

O. №. P.

Lucrările celor șapte comitete 
ale Adunării

O intervenția reprezentantului tării noastre, 
tovarășul Costin Murgescu

NEW YORK 16 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Vineri au continuat la O.N.U. lu
crările celor șapte comitete ale 
Adunării, unele definitivîndu-și or
ganizarea lucrărilor (Comitetul po
litic, de exemplu), altele continuînd 
dezbaterile începute în zilele care 
au trecut. Au atras atenția în mod 
deosebit discuțiile din Comitetul 
pentru problemele economice și fi
nanciare, unde au continuat să-și 
expună pozițiile de principiu re
prezentanții Suediei, României, 
S.U.A., Ghanei, Finlandei, Poloniei 
și Filipinelor.

Vorbind despre unele fenomene 
negative din economia mondială, 
reprezentantul țării noastre, Cos 
tin Murgescu, a arătat, printre al 
tele, că „se impun măsuri practi
ce pentru înlăturarea obstacolelor 
și discriminărilor care limitează po
sibilitățile de extindere a relați
ilor economice mondiale, pentru 
adaptarea comerțului internațional 
la cerințele progresului contempo

După alegerile din Turcia
ANKARA 16 (Agerpres).
Rezultatele definitive ale alege

rilor legislative din Turcia, de la 
10 octombrie — publicate de înal
ta comisie electorală, confirmă suc
cesul Partidului dreptății care, ob- 
ținînd 240 de mandate din 450, 
va deține în parlament (Medjlis) 
cu 30 de locuri mai mult decît 
celelalte cinci partide la un loc. 
Partidul dreptății a obținut întîie- 
tatea, deși legea electorală avan
taja partidele mici. In ce privește 
Partidul republican al poporului 
al doilea ca număr al locurilor în 
parlament (are 134 de deputați), 
acesta și-a menținut în general po-
ziția, obținînd 30 la sută din vo
turi.

In ce privește politica pe care 
o va duce noul guvern, format de 
liderul Partidului dreptății, Demirel,

[Ma Ійіа-Srti 
sib oberolia asMllor

LENINGRAD 16 (Agerpres).
Oamenii de știință sovietici au 

efectuat noi calcule ale orbitei co
metei Ikeia-Seki, descoperită re
cent de astronomii japonezi. Ei au 
folosit informații mai precise primi
te de la Observatorul astrofizic 
din Crimee.a și de la Observatorul 
Flagstaf din S.U.A.

Noile calcule au demonstrat că 
Ikeia-Seki nu va atinge suprafața 
Soarelui deși va trece la o distan
tă destul de mică de acesta, prin 
straturile superioare ale atmosferei 
solare.

Distanța minimă de la cometă la 
centrul Soarelui va fi la 21 oc
tombrie de 1,5 ori mai mare decît 
raza acestuia (un milion de kilo
metri).

Pe aeroportul internațional Ken
nedy, el a fost condus de Mirces 
Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Mihail Hașega- 
nu, ambasador, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., Petre Bălăceanu, 
ambasadorul român la Washington 
Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai delegației și ai misiunii 
permanente a Republicii Socialiste 
România pe lingă O.N.U., ziariști.

ran". Amintind de inițiativa din 
anii trecuți a delegației române 
privind elaborarea unei declarații 
de principii care să călăuzească 
statele în relațiile lor economice, 
pe baza respectării riguroase a 
suveranității și independenței na 
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, Costin 
Murgescu a arătat că, după apre
cierea delegației române, „a sosit 

.timpul să fie urgentată elaborarea 
practică a declarației, intr-un ca
dru care să confere acestor prin 
cipii rangul unor norme general 
acceptabile de reglementare a co 
operării economice între toate sta 
tele".

Delegatul român a vorbit, de 
asemenea, despre „oportunitatea 
organizării unei sesiuni speciale a 
Consiliului Economic și Social, de
dicată cercetării activității O.N.U. 
și instituțiilor sale specializate în 
legătură cu rolul factorului uman 
ca subiect și finalitate a întregii 
dezvoltări economice".

observatorii politici menționează 
că, paralel cu fidelitatea fată de 
N.A.T.O., noul prim-ministru va 
continua, cu sprijinul celorlalte 
partide, linia fostului șef al gu
vernului, Urguplu, de bună vecină
tate cu celelalte țări. Totuși, s-ar 
putea ca Demirel să întîmpine 
greutăți din partea membrilor de 
tendință conservatoare din parla
ment și din guvern in proiectele 
sale de modernizare și în stră
duința sa ca problema Ciprului să 
fie rezolvată cu calm de părțile 
interesate, apreciază ziarul francez 
„Le Monde".

VIETNAM
• 0 nouă unitate a trupelor guvernamentale căzută într-o 

ambuscadă organizată de forțele patriotice
• Sporesc pierderile suferite de trupele americane

Noi raiduri ale aviației americane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam

SAIGON 16 (Agerpres).
O nouă unitate a trupelor gu 

vernamentale cu un efectiv de 100 
de oameni a căzut sîmbătă într-o 
ambuscadă organizată de forțele 
patriotice în apropiere de frontie
ra cambodgiana, anunță corespon
dentul din Saigon al agenției Uni
ted Press International. Citind de
clarația unui purtător de cuvîn’. 
american, corespondentul subliniază 
că unitatea guvernamentală a su
ferit pierderi deosebit de grele, 
fiind realmente scoasă din luptă de 
tirul de mortiere și mitraliere.

Totodată se anunță că patrioții 
sud-vietnamezi au lansat o serie 
de atacuri împotriva pozițiilor de
ținute de trupele sud-coreene 'a 
numai aproximativ 25 de kilometri 
nord-est de Saigon.

☆
Referindu-se la statisticile întoc

mite de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, agen
ția V.N.A, anunță că în perioada 
martie — sfîrșitul lunii sptembrie 
forțele pa'riotice au scos din lup
tă aproximativ 5 000 de militari a- 
mericani. Numai în regiunile cen
trale ale Vietnamului de sud pier 
derile suferite de trupele america 
ne s-au cifrat la 3 709 soldați ș( 
ofițeri lib.lus’v șase companii si 
un pluto î de infanteriști marini

☆

HANOI 16 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltu

lui comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a transmis Comi
siei Internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam un mesaj 
de protest împotriva noilor rai
duri ale aviație'* *americane  asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, In me
saj se arată că, la 14 octombrie, 
mai multe formațiuni de avioane 
cu reacție americane, decolînd de 
pe navele port-avion ale Flotei a

• MOSCOVA
Agenția TASS transmite că 

prin intermediul celui de-al doi
lea satelit artificial de telecomu
nicații „Molnia-l", lansat la 14 
octombrie în Uniunea Sovietică, 
au și fost transmise programe 
de televiziune și convorbiri tele
fonice între Moscova și Vladi
vostok. Cel de-al doilea satelit 
„Molnia-l" a fost plasat pe or
bită cu apogeul de 40 000 km și 
perigeul de 500 km, foarte ase
mănătoare cu orbita primului 
satelit „Molnia-l", lansat la 23 
aprilie 1963.

• NEW YORK. — Miniștrii a- 
facerilor externe ai Madagascaru
lui, Liberiei și Tunisiei, acționînd 
în numele Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), au cerut vineri 
convocarea Consiliului de Securi
tate al O.N.U. la 28 octombrie 
pentru examinarea situației din co
loniile portugheze (Angola, Mo- 
zambic și respectiv Guinea por
tugheză). Ei au cerut, de aseme

NOI CIOCNIRI
KHARTUM 16 (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise de a 

genția Khartum News Service, st 
tuația din provinciile meridionale 
ale Sudanului continuă să rămînă 
încordată. In ultima vreme între 
trupele guvernamentale și disidenți 
s-au produs noi ciocniri. Agenția 
citată, menționează că în cursul 
luptelor care s-au desfășurat în 
provincia Bahr El Gazai timp de 
mai multe ore forțele disidente au 
pierdut aproximativ 90 de oameni

nea, Consiliului de Securitate să 
examineze situația creată prin 
politica de apartheid a guvernu
lui din Africa de Sud.

• NICOSIA. — Intr-o declarație 
tăcută la Nicosia, președintele Re
publicii Cipru, Makarios a subli

PE S^URT • PE SCURT
niat că după părerea sa problema 
cipriotă nu va putea fi rezolvată 
într-un viitor apropiat. El și-a ex
primat părerea că o eventuală re
tragere a torței O.N.U. din Cipru 
nu ar înrăutăți situația din insulă.

• BONN. — Un avion cu reac
ție al Bundeswehrului de tip 
„Lockheed t-33", care se afla în
tr-un zbor de antrenament în a- 
propiere de orașul Hanovra, s-a 
prăbușit la o oră după decolare. 
Cei doi piloți ai avionului au fost 
uciși. Acesta este al patru
lea avion cu reacție al Bundes

7-a, de la bazele din Vietnamul de 
sud sau venind din Tailanda, după 
ce au trecut prin spațiul aerian al 
Laosului, au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
regiuni populate și obiective eco
nomice din provinciile Lao Kay, 
Yen Bai, Ninh Binh și Thanh Hoa.

In dimneața zilei de 15 octom
brie, în spațiul aerian al R. D 
Vietnam au fost doborîte trei avi
oane americane.

BONN •’ Tratativele pentru soluționarea 
crizei politice au eșuat ș

BONN 16 (Agerpres).
întrevederile politice în vederea 

ieșirii din impasul intervenit în 
tratativele pentru constituirea nou
lui guvern vest-german au conti
nuat vineri la Bonn cu participarea 
liderilor principalelor partide ale 
coaliției. Agenția Reuter menționea
ză că discuțiile de două ore în
tre liderii partidelor Uniunea creș- 
tin-democrată și liber democrat, 
vizînd soluționarea crizei politica, 
au eșuat. La întrevederile la care 
a participat și cancelarul Erhard, 
creștin democrații s-au menținut pe 
aceeași poziție, refuzînd să acorde 
liderului Partidului liber-democrat, 
Erich Mende, postul de ministru 
însărcinat cu problemele interger- 
mane, post pe care acesta l-a de
ținut și în vechea coaliție guver-

O nouă reuniune
a guvernului sud-rhodesia^

SALISBURY 16 (Agerpres).
Sîmbătă dimineața a avut loc o 

nouă reuniune a guvernului sud- 
rhodesian în cadrul căreia a fost

ÎN SUDAN
F. Madwock, membru al Consi 

liului Suprem al Sudanului, a de
clarat după vizita făcută în pro
vinciile meridionale că există date 
care dovedesc că forțele disidente 
primesc arme și echipament mili 
tar din străinătate. Totodată, zia
rul „Al Midan" relatează că în 
orașul Tambura din provincia e 
cuatorială trupele guvernamentale 
au descoperit un depozit de ali
mente provenite din Statele Unite, 
care aparțineau forțelor disidente 

wehrului care s-a prăbușit în ul
timele trei săptămîni.

• VIENA. — La 17 octombrie 
vor avea Ioc în Tirol alegeri pen
tru Dieta provincială. Agenția 
France Presse relevă că aceste a- 
Iegeri constituie un test pentru a

legerile legislative care vor avea 
loc în Austria în 1966. Există cer
titudinea că alegerile de dumini
că nu vor duce la schimbări sub
stanțiale și că actuala coaliție din
tre populiști și socialiști va li 
menținută și în viitorul guvern 
provincial.

• LEOPOLDVILLE. — Partidul 
lui Moise Chombe, Conaco, a a- 
nunțat vineri seara că refuză să 
participe la noul guvern, cu for
marea căruia a fost însărcinat 
Evariste Kimba. In ciuda acestui

BELGRAD 16 (Agerpres).
La invitația Secretariatului de 

Stat pentru Apărarea Națională al 
R.S.F. Iugoslavia, vineri a sosit la 
Belgrad Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Armatei Republicii So
cialiste România, care va între
prinde un turneu în R.S.F.I.

In gara Dunav din Belgrad an
samblul a lost întîmpinat de re
prezentanți ai Armatei populare 
iugoslave.

Seara, colonelul Marin Pancea, 
atașatul militar aero și naval al 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad, a oierit un cocteil cu 
prilejul sosirii ansamblului.

namentală, în timp ce liber demo
crații au continuat Ia rîndul lor 
să insiste pentru obținerea acestui 
portofoliu ministerial ca o condi
ție principală pentru participarea 
lor la reînnoirea coaliției guverna
mentale. In cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă, Erhard a avut o lun
gă întrevedere cu președintele Re
publicii Federale Germane, Hein
rich Lubke, pe care l-a informat în 
legătură cu evoluția situației poli
tice.

Sîmbătă, creștin democrații și 
liber democrații- s-au întrunit din 
nou în prezența cancelarului Er
hard „într-o ullimă încercare, după 
cum precizează agenția France 
Presse, de conciliere". Dar și a- 
ceastă încercare a eșuat. Luni vor 
avea loc noi negocieri.

examinată eventualitatea proclamă - 
rii unilaterale a independenței Rho- 
desiei. După precedenta reuniune 
de vineri seara, primul ministru 
Ian Smith a declarat că guvernai 
va adopta o hotărîre încă înainte 
de ședința sa ordinară de marți 
Un purtător de cuvînt oficial a a- 
firmat că miniștrii s-au întîlnit 
sîmbătă dimineața doar pentru con
sultări și nu au participat la o 
ședință obișnuită a cabinetului.

La Salisbury a sosit o delegație 
compusă din oameni de afaceri bri
tanici care au început o serie de 
convorbiri cu oficialități rhodesie- 
ne asupra consecințelor economice 
pe care le-ar avea un act unila
teral. Delegația reprezintă pe oa
menii de afaceri britanici care au 
făcut investiții în Rhodesia.

refuz, relatează corespondentul a- 
genției France Presse, Kimba a 
anunțat că va continua consultă
rile în vederea formării noului 
guvern.

• LONDRA. — In ciuda asigură
rilor date de guvernul laburist, 
cu privire la încetarea livrărilor ( 
de armament Republicii Sud-Afri- 
cane, rasiștii sud-alricani continuă 
să primească arme din Anglia. 
Potrivit relatărilor ziarului „Ti
mes", Anglia continuă să livreze 
Republicii Sud-Alricane proiectile 
pentru tunuri de 4,5 țoii, instalate 
pe fregatele sud-africane, con
struite tot în Anglia.

• NAIROBI. — Președintele Jo- 
mo Kenyatta nu va participa la 
Conferința la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane de la 
Accra — a anunțat vineri un pur
tător de cuvînt al guvernului ke- 
nyan. El a adăugat că țara sa va 
fi reprezentată la conferință de 
Joseph Murumbi, ministrul de 
externe al Kenyei.
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