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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al Р.СЛ. și al Sfatului popular orășenesc

• Argument în plus în favoarea des
toiniciei

• 0 carcasă de fier străbate adîncurile
• Fidelitatea față da un prieten de nă 

dejde.
Printre oamenii aflati 

în prima linie a bătă
liei dîrze pentru mai 
mult cărbune ce cu
prinde zi de zi adîncu
rile Lupeniului, ortacii 
lui Petre Constantin 
ocupă un loc de frun
te. da un detașameni 
de avangardă, fidel mi
siunii . și tradiției sale, 
brigada lui Petre cu
cerește de ani de zile 
piscurile cele mai înal
te ale vredniciei. Să 

■ re/evăm doar unul din- 
JJre aceste piscuri. Bri

gada a extras de Ia 
începutul anului aproa
pe 8000 tone cărbune 
peste plan.

, volum de 
ti pus 
forma _ ______
munte negru, al cărui 
vîtf ar fi invidiat nu 
de puține brigăzi de 
tnineri. In orice caz e 
cea mai mare depăși
re realizată în acest 
an, de vreo brigadă 
de la mina Lupeni.

Ceea ce a adus bri- 
' găzii lui Petre faima 

vredniciei, titlul de bri
gadă fruntașă, stima și 

. reșpec il. colectivului 
minei a fost și este

la
un

Dacă acest 
cărbune ar 
un loc ar 

veritabil

acea pasiune iebrilă, 
necontenită, pentru nou. 
pentru perfecționare. 
De curînd, brigăzii i 
s-a oferit din nou pri
lejul să-și afirme cu 
prisosință această pa
siune.

In abatajul 2 vest din 
stratul 3 se experi
mentează, pentru prima 
dată în Valea Jiului, 
stîlpi metalici ultramo
derni, de tip Feroma- 
tik, în complex cu 
grinzi în consolă, po- 
ditură din plasă meta
lică. Deci, noul, tehno
logia modernă și-a pus 
amprenta asupra între
gului proces de 
tracție in acest 
frontal. Din luna 
tembrie, abatajul 
tal al brigăzii lui Pe
tre Constantin s-ar pu
tea asemui cu o car
casă metalică enormă, 
de forma unui • parale
lipiped, ce -înaintează 
de-a lungul stratului, 
transiormînd roca dură 
intr-un lluviu nesfîrșit 
de cărbune sclipitor.
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La redacție au sosit mai multe se
sizări. Intr-una, cică, la locuința to
varășei Lombrea Emilia, din strada 
Gelu nr. 10, sectorul I.L.L. Petro
șani a .executat reparații în... rate, 
adică Ie-a tărăgănat vreo trei luni 
și jumătate. Intr-alta se arată că 
unui muncitor de Ia U.R.U.M.P., de 
pe Coșbuc nr. 15, nu i s-a acoperit 
o dependință pentru care s-a făcut 
cerere din primăvară. Intr-a treia

MICRO 
ÎNSEMNĂRI

scrie, negru pe alb, că din luna au
gust I.L.L.-ul n-a binevoit să pună 
la ■ punct instalațiile sanitare de la 
Școala generală nr. 4 Petroșani. A 
patra glăsuiește, lapidar, că filiala 
C.E.C. nu dă nici doi bani pe pro
misiunile tovarășilor de la I.L.L., fi
indcă de un an n-au mișcat un de
get . pentru repararea acoperișului 
amintitei instituții. A cincea... A șa
sea...

L-am întrebat pe un piieten :
— Cine cu onoare conduce sec

torul I.L.L. Petroșani
/ — Un tovarăș așa, impozant, veș

nic cu ochelari de soare...
~ — Nu-i cumva tovarășul conducă

tor de sector care este, în civi- 
lie, și maistru de practică la o 
școală t

—- Ba da...
Apoi prietenul tăcu, Făcîndu-și o 

incursiune în memorie, și-a adus 
aminte că, cu luni în urmă, acest 
tovarăș spunea :
nos
mea
cum 
spun

Și m-a sfătuit să nu public inte
gral conținutul sesizărilor și comen
tariilor despre „fermitatea” cu care 
tovarășul Oancea apără adevărul.

— Cică — spunea prietenul — să 
obișnuim cititorii să tragă concluzi
ile pe care le vor crede de cuviin- 

ftîță, iar conducerea I.L.L. Petroșani 
и^ЛІе necesare.-

„Eu nu sînt minci- 
ca cei care au fost înaintea 
(cetățenii din Petroșani știu 
stăteau lucrurile) Ceea ce 
fac. Nu umblu cu neadevăruri".

I. S.

Drujbistul Ștefan Nicolae și ajutorul său Crețu 
Gheorghe de la punctul de exploatare forestieră „Bi- 
lugu" au doborît și secționat numai în luna octombrie 
1 000 m c de bușteni cu ajutorul ferăstrăului mecanic. 
Iată-i pe cei doi la locul de muncă.
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• Teatrul de 
„Sfîntu' Mitică 
Aurel Baranga.

stat, ora 
Blajinu"

19 
ds

rară pentru 
„Cunoașteți

elevi cu tema: 
autorii".

sindicatelor din@ Clubul
Petroșani, ora 19 — seară dis
tractivă pentru tineret.

• Clubul muncitoresc 
Petrila, ora 20 — simpozion li
terar : Mihail Sadoveanu, Ll- 
viu Rebreanu, Alexandru Ma- 
cedonski, N.

M I
D.

I

Cocea.

N E
• Teatrul

„Sfîntu’ Mitică Blajinu".
de

din

stat, ora 19

• Ora 10, clubul muncito
resc Petrila — ghicitoare lite-

@ Ora 10, sala de șah a 
clubului sindicatelor Petroșani 
— campionatul republican de 
șah. Participă cei mai buni 
șahiști din Valea Jiului.

a aceluiași
- cooperativa 
„Jiul" Petro-

© Sala mare 
club, ora 9,30 
meșteșugărească 
șani organizează o consfătui
re cu populația
„Parada modei 1965".

urmată de

CONSFĂTUIRE
Astăzi Ia 

sala clubului 
respondenții,

Cu acest
denți voluntari și colaboratori.

ora 17,00 redacția ziarului „Steagul roșu" 
C.C.V.J. o consfătuire Ia care sînt invitați 
colaboratorii și cititorii ziarului.

prilej se vor acorda stimulente celor mai

organizează in 
să participe co-

activi corespon-

de produse între cele două țări. 
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 

mulțumind pentru aprecierile cu 
privire la dezvoltarea țării noastre 
și pentru primirea făcută, a subli
niat condițiile favorabile care e- 
xistă pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria. In. a- 
ceastă direcție acționează guvernul 

scopul viziteiromân, acesta este

LINZ 19. Trimișii speciali Ager- 
pres transmit:

Vineri dimineața, 
Consiliului de Miniștri 
cii Socialiste România, 
ghe Maurer, împreună
nele care îl însoțesc, a plecat din 
Viena cu un tren special la Linz, 
capitala landului Austria de sus. 
•împreună cu președintele Consi
liului de Miniștri al României au de față, 
plecat vicecancelarul federal, Bru
no Pittermann, secretarul de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe.

Bobleter, și ambasadorul Aus- 
la București, Johann Manz, 
ora 10,50, trenul special a a- 
la Linz la Uzinele metalurgice

oțelăria L. D., 
secții ale uzi- 

Ion Gheorghe

juns 
etatizate Voest, unde oaspeții ro
mâni au fost întîmpinati de pre
ședintele Consiliului de administra
ție Seefeldner și de directorul ge
neral al uzinelor Koller. .

Președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia i-au fost oferite flori de către 
tinere îmbrăcate în portul național 
din regiune. Grupuri de muncitori 
au ovaționat pe oaspeți.

In clădirea administrației, pre
ședintele Consiliului de administra
ție Seefeldner, a făcut o scurtă 
prezentare a uzinelor, una din cele 
mai mari întreprinderi din Austria, 
care produce anual 2 milioane tone 
de otel, uji larg sortiment de la
minate. Vorbitorul a subliniat că 
industrializarea României oferă 
largi posibilități pentru schimbul

Au fost vizitate 
laminoarele și alte 
nei. Tovarășul 
Maurer s-a interesat de problemele
organizării producției, de metodele 
moderne folosite. Apoi, mulțumind 
pentru explicațiile date, a ural 
succes muncitorilor și specialiștilor 
de la Voest.

La amiază, într-o nouă sală a u- 
zinei, inaugurată cu 
vicecancelarul Bruno 
oferit un dejun în 
ședintelui Consiliului
Ion Gheorghe Maurer, Ia care au 
participat și conducători ai gu
vernului landului, primăriei orașu
lui și ai uzinei.

In timpul dejunului, vicecancela
rul Bruno Pittermann și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, au rostit 
scurte cuvîntări.

acest prilej, 
Pittermann, a 
cinstea pre-
de Miniștri,

■Й”
In seara aceleiași zile, oaspeții 

români au ajuns în localitatea 
Schruns din landul Vorarlberg, 
în vestul Austriei.

Interviul președintelui
Consiliului de Miniștri л 

al Republicii Socialiste Romania,
Ion Gheorghe Maurer 

acordat agenției de presă Austria
VIENA 19 (Agerpres).
Agenția de presă Austria (A.P.A )
adresat președintelui Consiliului

că
și

tovarășul Ion 
apreciat 
România 
că au cunos-

o evoluție ascendentă conti- 
Exprimînd satisfacția pentru 

obținute, 
de Mi-

a
de Miniștri al Republicii Socialis
te România o serie de întrebări 
privind relațiile româno-austriece.

In răspunsul său, 
Gheorghe Maurer a 
raporturile dintre 
Austria sînt bune și 
cut 
nuă.
rezultatele importante 
președintele Consiliului 
niștri a spus că există condiții fa 
vorabile pentru adîncirea și în
tărirea în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări.

Relevînd că procesul continuu de 
modernizare și diversificare a e-

ÎNTRE
POSIBIL
Șl
REALIZAT

încă de pe la jumătatea anului 
se întrevedeau șansele ca, șantierul 
de locuințe Petrila să poată încheia 
anul fără emoții, cu toate aparta
mentele din plan predate.

Și iată că anul calendaristic e pe 
sfîrșite. Ceea ce a mai rămas din

conomiei românești creează mereu 
noi posibilități și necesități pen
tru extinderea relațiilor comerciale 
și economice ale României și ex- 
primîndu-și încrederea că și pe 
viitor industria austriacă va putea 
fUmiza echipamente industriale la 
nivelul tehnic și. în condițiile e- 
conomice care au îngăduit în ulti
mii ani realizarea
contracte reciproc avantajoase, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a a- 
rătat că sporirea achizițiilor din 
Austria depinde, în mod esențial, 
de sporirea și îmbunătățirea conti
nuă a structurii exporturilor ro
mânești în Austria.

încheierea cu succes a noului

unor numeroase

(Continuare în pag. 4-a)

(Continuare în pag. 3-a)

executate 
sînt de o 
deosebită 

în-

Mina Uricani. 
Comunistul Pisc 
loan — strungar 
priceput și elev 
seralist silitor — 
fotografiat în tim
pul lucrului. Toate 
piesele 
de el 
calitate
și realizate 
tr-un timp redus 
pentru ca utilaje
le miniere să fie 
redate producției 
cît mai repede.

el — ceva mai mult de o lună — 
permite doar finalizarea unor ac
țiuni duse pînă în acest stadiu.

A folosit șantierul Petrila posibi
litățile pe care Ie-a avut pentru a- 
tingerea scopului final — realizarea 
numărului de apartamente planifi
cat ? In mare parte da. Din cele 352 
de apartamente planificate, în pre
zent sînt predate 262, iar un număr 
de 80 apartamente se află la fini
sajele interioare. S-ar părea că rea
lizarea numărului de apartamente 
planificat nu mai ridică nici o pro
blemă.

Dacă ținem seama, însă, de faptul 
că centrala termică nr. 1 la care sînt 
racordate un număr de 112 aparta
mente predate în acest an e pusă 
numai provizoriu în funcție — pro
vizorat care va dura probabil toată 
iarna și ale cărui consecințe alți lo
catari, în alte ocazii le-au simțit — 
atunci apare ca discutabilă problema 
predării în bune condiții a celor 
352 de apartamente.

Intenția noastră nu e nicidecum 
de a minimaliza realizările con
structorilor de Ia Petrila, dar nici 
de a trece cu ușurință pe lingă lu
cruri rezolvate numai în parte. Deci, 
cu toate că șantierul își va realiza 
apartamentele planificate, asupra 
realizării acesteia, deloc neglijabilă, 
își va întinde umbra consecința u- 
nui sistem de lucru la care, după 
cîte se pare, majoritatea șantierelor 
T.R C.H. din Valea Jiului nu sînt deo
camdată, hotărîte să renunțe : ace
la de a lăsa pe planul al doilea

I. C.



УЧ

Tinerețe, vîrstă de aur, de năzuinți și vise în
drăznețe ești demnă de invidiat. Ce n-ar da moș
neagul cu timplele ninse și brazde adinei săpate 
in obraji de anii asupririi, să tie de virsta ta, să 
soarbă in întregime cupa cu nectarul științei, al 
fericirii și bucuriei oferită cu dărnicie astăzi tu- 
turor vîrstelor și cu osebire tinereții în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă România !

Căci pentru înfăptuirea viselor, năzuințelor Și 
fericirea milioanelor de tineri din patria noastră, 
partidul, părinte bun și scump, a vegheat să se 
înalte școli și universități, stadioane, complexe 
și săli sportive, palate, cluburi și case de cultură.

In semn de adîncă recunoștință pentru grija 
ее li se poartă, toți tinerii din patria, noastră, 
cei cu vîrstă de aur din Valea Jiului muncesc 
cu elan și abnegație, alături de cei ajunși în 
vara ori toamna vieții — răspund prezent la 
orice chemare.

Cu realizări demne de laudă întimpină ute- 
dștii evenimentul deosebit ce are Ioc în viața 
organizației lor: Conferința de dare de seamă Și 
alegeri a Comitetului orășenesc Petroșani al 
U.T.C. Sutele de delegați participanți la confe
rință, miile de uteciști și tineri din întreaga Vale 
a Jiului raportează succese frumoase în muncă, 
în activitatea obștească și la învățătură. E răs
punsul lor la grija ce le-o poartă partidul și gu
vernul. In anii viitorului cincinal în fața tine
rilor, a întregului popor stau sarcini și mai mă
rețe. Tinerii din Valea Jiului vor munci uniți 
umăr lingă umăr — cu elan și abnegație — la în
făptuirea mărețului program de muncă șl con
strucție elaborat de Congresul al IX-Iea al P.C.R. 
spre înflorirea și prosperitatea țării, a fericirii 
și bunăstării.

Venit de curlnd de pe băncile scolii profesionale 
din Alba Iulia, utecistul Oancea Nicolae a devenit în 
scurtă vreme unul din zidarii apreciați de pe șantierul 
de construcții din Lupenl. Deși tinăr, el contribuie din 
plin la construirea noilor blocuri glisante cu 11 nivele- 

Foto: N. MOLDOVEANU

TINEREȚEA 
TINEREȚII 
DE AZI
Șl
DE MÎINE

Ț/iafa noastră de 
“ acum e o gran

dioasă competiție tine
rească în care concură 
ca favoriți, pasiunea 
și elanul creator, de- 
voțiunea și setea a- 
tavică de cunoaștere, 
cutezanța visurilor și 
dimensiunile uriașe în 
spațiu ale realității. A- 
ceasta e tinerețea 
noastră, sau mai bine 
Zis, tinerețea vremii 
noastre.

Tinerețea asta de 
drept își ăre o tinere
țe de fapt; aceea care 
începe aproximativ la 
vîrstă majoratului și 
al cărei punct termi
nus nu se poate sta
bili în mod convențio
nal. Numai biologii 
pot iace astiel de li
mitări. Vîrstă aceasta 
am numit-o tinerețea 
tinereții.

1\J e amintim tie-
■* " care CU duioșie 

Că am cunoscut aceas
tă tinerețe. A unora 
dintre noi se leagă de 
lunile sau anii în care 
UricaniuJ „creștea" din 
terenul arid al vetrei 
unui sătuc, cînd Vul
canul trăia momentele 
mari ale reanimării, de 
momentul îh care pri
ma locomotivă a stră
bătut voioasă defileul 
unind în fapt Valea 
cu țara. Cu timpurile 
acelea, tinerețea unora 
dintre noi are o legă
tură organică.

Л trebuit apoi să
** predăm ștafeta 

tinerețiii de fapt să ne 
luăm rolul de tutori al 
schimbului. Șl schim
bul acesta e continuu.

Schimburile acestea în 
continui înnoire îm
pletesc mereu roman
tismul tineresc cu fap
tele mari ce le leagă 
cu trainice legături 
materiale de realitate. 
La noi în Vale legă
turile acestea slnt mul
tiple după cum mul
tiplu e chipul tinereții. 
Și de numele miilor de 
tineri se leagă exis
tența gigantului de 150 
MW de la Patogeni, fi 
randamentele mari ob
ținute în abataje, fi 
continuele transformări 
șl, înnoiri de la Lonea 
și Dtlja, și continua 
transformare a feței o- 
roșelor noastre. Sînt 
numai clteva din mul
tele legături cu care 
tinerețea tinereții se 
leagă de realitățile 
Văii. Există însă șl alt
fel de legături invizi
bile, rod al educației 
organizate, continue a 
tineretului.

Am cunoscut, spre 
•*» cinstea lor, ti

neri mulți Ia număr, 
în care trăiesc deopo
trivă muncitorul sîrgu- 
incios, elevul-seralist 
vid de cunoaștere, 

artistul amator talen
tat. A nota nume ar 
necesita un spațiu a- 
preciabil. Acesta e un 
chip al tinere(ii. Am 
cunoscut — iarăși spre 
lauda lor — tineri mih
alți pe risipa de timp, 
acel timp — tezaur ca
re ne rămine ia fieca
re spre folosință după 
programul activității 
noastre sociale. Acesta 
e un alt chip al tine
reții. Am cunoscut ti
neri care-și fac un 
punct de onoare în 
conduita lor. din res
pectul față de vîrstă 
sau față de muncă, ori
care ar fi ea. E și a- 
cesta un chip al tine
reții.

I audă acestei ti- 
nereți in care 

se împletesc calitățile 
— rod al educației 
noi. Laudă ei întot
deauna, dar mai ales 
acum, cind tineretul 
Văii noastre își face 
bilanțul activității pe 
ultimul an și-și stabi
lește jaloanele activi
tății viitoare.

Privind cu mîndrle șl încredere viitorul luminos.

UN REPREZENTANT DE VAZĂ
Pe Amariei Aurel l-am cunoscut 

la sediul Comitetului orășenesc 
U.T.C. din Lupeni, Brunet, de sta
tură mijlocie, însă lat în umeri, cu 
vorba domoală șl privirea ageră el 
are darul de a-ți cîștiga stima șl în
crederea încă de la prima cunoș
tință. Dincolo de felul lui de a fi 
întrezărești parcă ceea ce e caracte
ristic majorității tinerilor zilelor 
noastre, crescuți 
și educați de 
partid : dragostea 
față de patrie, în
crederea în viito
rul ei luminos, fe
ricirea de a-și trăi din plin anii ti
neri, de a fi utili societății în care 
trăiesc. Și dacă încerci șă cunoști 
în amănunt activitatea unor astfel 
de tineri în producție și în societate, 
faptele îți demonstrează că prima 
impresie nu te-a înșelat. Amariei 
Aurel de pildă, e unul din tinerii 
cu care colectivul minei Lupeni se 
mîndrește. El a venit la mină în 
urmă cu 8 ani, de pe plaiurile Mol
dovei, a învățat cu perseverență 
frumoasa meserie de miner și în 
prezent este șei de schimb la sec
torul XI investiții. Apreciindu-1 ca

PROFIL

pe unul din cei mai buni muncitori, 
fruntaș în întrecerea socialistă, or
ganizația comuniștilor din sector l-a 
primit anul trecut în rîndurile ei, 
iar în toamna aceasta tinerii din 
organizația U.T-C, nr. 11 l-au ales 
secretar.

Iată acum și cîteva aspecte ale 
felului în care Amariei Aurel se 
achită de sarcina de secretar al or

ganizației U.T.C. 
pe sector. Cu spri
jinul său, tînărul 
Sandor Alexandru, 
sosit nu de mult la 
mină, a îndrăgit 

meseria de miner și a fost primit re
cent în rîndurile U.T.C.

Azi, în sala unde are loc Confe
rința organizației orășenești Petro
șani a Uniunii Tineretului Comunist 
alături de Aeftincă Nicolae, miner 
șef de brigadă evidențiat în între
cerea socialistă, frezorul Bertea Ru
dolf, unul dintre cei mai buni ino
vatori, minerul Bratu Gheorghe pur
tător al steluței purpurii de frun
taș, se află ca delegat al tinerilor 
de la Mina Lupeni și utecistul Ama
riei Aurel. Merită din plin această 
cinste.

S. V.

Elanul și entuziasmul
și-au spus cuvîntul

In sectorul IV al minei Aninoa- 
sa lucrează numeroși tineri harnici 
și pricepuți care, alături de vîrst- 
nici, au contribuit la extragerea în 
acest an a 3 116 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. Nu există 
brigadă din abataje sau pregătiri în 
care tinerii să nu se afirme prin 
elanul și entuziasmul specific vîr- 
stei lor. Merită a fi evldențiati în 
mod deosebit uteciștii Cojocaru Pe
tru, Vintilă Constantin, Cojocaru 
loan, Negoi Dumitru, Puha Traian,

Puha Dumitru și Berculeanu Con
stantin din brigăzile conduse de 
Biro Ștefan, Codrea Gheorghe și 
Fulga Dumitru.

Tinerii din sector se află la loc 
de frunte și în acțiunile patriotice 
de colectare a fierului vechi și în
frumusețarea incintei minei și co
munei.

BACINSCHI IOAN
Secretarul comitetului U-T.C.

E. M. Aninoasa

CIFRE GRĂITOARE
• Organizațiile 

U.T.C. din Valea Jiu
lui numără aproape 
14 500 de tineri.

• Peste 7 000 de ti
neri din minele, de pe 
șantierele de construc
ții și celelalte unități 
economice din bazinul 
nostru carbonifer sînt 
antrenați în întrecerea 
socialistă. Dintre a- 
ceștia 1 910 au fost de
clarați fruntași în în
trecerea socialistă, iar 
1 800 s-au menținut în 
fiecare lună din acest 
an evidențiați.

• In acest an 550 
de tineri au absolvit 
cursurile de calificare.

iar 3 500 dintre ei au 
frecventat cursurile de 
ridicare a calificării.

• Numărul Inovați
ilor propuse de tineri 
și aplicate in procesul 
de producție este de 
107, iar economiile 
post calculate se ridi
că la 382 309 lei.
• Mobilizați de or

ganizațiile U.T.C., tine
rii din Valea Jiului au 
colectat și predat 
I.C.M-ulul îp acest an 
2 264 tone de fier vechi, 
au efectuat 755 430 ore 
de muncă patriotică Ia 
amenajarea și întreți
nerea zonelor verzi, la

plantarea a 1 830 arbori 
și arbuști ornamentali.

• La excursiile și 
vizitele organizate în 
țară, precum și în Îm
prejurimile Văii Jiului 
Spre a cunoaște reali
zările anilor noștri, 
monumentele istorice 
și frumusețile naturii, 
au participat peste 
11 500 tineri.
• întrecerile sporti

ve din cadrul Sparta- 
chiadei de vară din a- 
cest an au atras 22 500 
de tineri șl tinere, iar 
numărul tinerilor care 
și-au trecut normele 
pentru obținerea insig
nei de polisportiv de
pășește 3 800.

Sub îndrumarea comunistului Bușu Anton, utecistul Duma Pavel și Trandafir Nicolae, stăpînesc energia 
generată de puternicele agregate ale termocentralei Paroșeni.
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Organizația de bază a sectorului 

mixt Lonea înmănunchează 46 de 
comuniști care muncesc la exploa
tările forestiere, la sectorul de 
transport al întreprinderii forestie
re Petroșani și în cadrul atelieru
lui de reparații. întruniți în aduna
rea generală pentru darea de sea
mă și alegeri, comuniștii acestei 
organizații de bază au analizat cu
simț de răspun
dere activitatea 
desfășurată de bi
rou de la alegerile 
din anul trecut și 
pînă în prezent.

Din darea de 
seamă și discuții 
a reieșit că sub 
îndrumarea orga
nizației de partid sectorul forestier 
și-a realizat planul producției glo
bale și pe cel al producției marfă.

Cei 11 comuniști care au luat cu- 
vîntul în adunare, au dezbătut, în 
mod deosebit, problema creării con
dițiilor optime îndeplinirii ritmice a 
planului pe 1966. Această problemă 
e cu atît mai importantă — au sub
liniat comuniștii Sorohan Vasile, 
Pahonțu Gheorghe și ceilalți în cu
vîntul lor — cu cît planul de ex
ploatare a materialului lemnos va 
Crește, în anul viitor, cu cca. 20 ia 
sută față de indicele anului curent. 
Această creștere cere din partea în
tregului colectiv o activitate sus
ținută.

ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

Discuțiile au relevat că, sub în
drumarea organizației de partid s-au 
luat măsuri pentru a se asigura în
deplinirea ritmică a planului de pro
ducție începînd cu prima lună din 
anul viitor. Deoarece în perioada de 
iarnă activitatea în pădure este mai 
anevoioasă, se va asigura din timp 
scosul lemnului necesar pentru aco
perirea volumului producției planifi
cate pe primul trimestru. In acest 
scop, în cele 7 exploatări forestiere 
au început, încă de la sfîrșitul lunii 
septembrie, lucrările prevăzute să 
asigure materialul lemnos planificat 
pe 1966. S-au luat toate măsurile ca 
producția acestor exploatări — din 
care se va forma stocul tampon — 
să fie adusă în apropierea căilor 
de acces.

In cuvîntul lor, comuniștii au fă
cut propuneri valoroase pentru îm
bunătățirea activității de viitor, cri- 
ticîpd în același timp lipsurile ob
servate.

Electricianul Șerban Gheor
ghe, de la preparația din Lu- 
peni, dă dovadă de exigență 
față de calitatea lucrărilor pe 
care le execută. Amprenta 
calității o poartă și transfor
matorul de 6 KV pe care l-a 
reparat recent

VIENA, O CAPITALA A TRADIȚIILOR
După ce ai intrat pe poarta aeria

nă a Vienei, aeroportul Schwechat, 
drumul de aproximativ 30 km spre 
capitală îți prilejuiește prima luare 
de contact cu una din cele mai tinere 
ramuri ale industriei austriece — in 
dustria petrolieră. Rafinăria din a- 
propierea orașului își ridică instala
țiile argintii pe înălțimi, vestind că 

/ în subsolul din preajma Vienei se 
’■găsește petrol. Industria petrolieră 

z fse alătură celorlalte fabrici, uzine și 
ateliere din capitală, care înglobea
ză un număr de aproape 450 000 de 
șalariați. Orașul este favorizat de 
configurația geografică. Lanțul mun
tos al Alpilor austrieci își întinde 
ramificațiile pînă în bazinul vienez. 
De aici se face trecerea spre cîm- 
piile Ungariei. Capitala se întinde, 
în cea mai mare parte, pe malul 
drept al Dunării, spre Pădurea Vie- 
neză, numai două din cele 23 de 
raioane ale orașului fiind așezate 
pe malul stîng. Dacă populația în 
tregii țări numără peste 7 milioane 
de locuitori, în Viena trăiesc nu 
mâi puțin de 1 700 000. Mai, mai că în
tre Viena și Austrie s-ar putea pune 
semnul egalității.

Viena te întîmpină cu circulația 
i tfe intensă, dirijată cu mare mește- 

jA.g de agenții de circulație. Pentru 
ușurarea traficului sînt în curs de 
construcție noi treceri subterane 
'n punctele de mare aglomerație Pe

— Conducerea sectorului să acor
de mai mare grijă asigurării punc
telor de lucru cu benzină și moto
rină — a spus tovarășul Sorohan 
Vasile. N-ar fi rău dacă ș-ar pro
cura, încă de pe acum, cisterne în 
care să fie păstrate, la gurile de 
exploatare, motorina și benzina — 
a propus vorbitorul.

— Multe greutăți ne provoacă
nedescărcarea Ja 
timp a vagoane
lor în depozitul 
Petroșani — a ară
tat șeful de tren 
Ghiță Paraschiv. 
Din cauză că șe
ful acestui depozit 
final (tov. Tincu 
Teodor) nu se ocu

pă cu suficientă răspundere de 
munca ce i-a fost încredințată, des
cărcarea vagoanelor întîrzie. Comu
niștii au atras, de asemenea, aten
ția conducerii exploatării că brigă
zile de muncitori duc lipsă de pie
se de schimb pentru fierăstraiele 
mecanice, că tractoarele U.T.B. stau 
de multe ori tot din lipsa unor astfel 
de piese. Ei au semnalat totodată 
faptul că nu șe acordă suficientă a- 
tenție protecției muncii.

In cuvîntul fiecărui vorbitor s-a 
reflectat pregnant hotărîrea fermă 
a comuniștilor acestei organizații de 
bază de a nu-și precupeți eforturile 
ca, mobilizînd în jurul lor întregul 
colectiv de muncitori, să asigure 
îndeplinirea ritmică a producției a- 
nului viitor începînd cu prima 
lună.

M. CHIOREANU

locurile unde războiul a șiîrtecat 
viața orașului, sau în perimetrul lui 
în extindere, vezi înălțîndu-se clă
diri noi. Unele au fost terminate, la 
altele schelele nu au fost încă da
te jos.

Cîndva, Grinzing-ul, renumit as
tăzi pentru micile și pitoreștile sale 
localuri, unde poți găsi vin prove
nind de pe dealurile din împreju
rimi și unde poți asculta celebrele 
valsuri, era un sat la poalele din
spre nordul Pădurii Vieneze. Dez
voltarea capitalei l-a înghițit în cu
prinsul ei. Doar centrul satului mai 
amintește de așezarea de sine stătă
toare de odinioară, cu biserica în 
stil gotic și cîțeva clădiri patinate 
<le vreme.

Un alt vestigiu al trecutului: poș
ta, cu serviciile sale ireproșabile și 
moderne, este adăpostită în încăpe
rile unui fost castel de țară.

Anul acesta s-a împlinit un secol 
de cînd a fost inaugurat Ringstras- 
se, vestitul bulevard în formă de 
inel, care este și astăzi mîndria vie- 
nezilor și pe care sînt situate cele 
mai însemnate construcții ale fostei 
capitale a imperiului austro’-ungar 
Ringul, care deși este un bulevard 
unitar, poartă de-a lungul său dife
rite denumiri (Stuben Ring, Park 
Ring, Schubert Ring, Kărtner Ring, 
Qpern Ring, Burg Ring, Seipel Ring, 
Lueger Ring, și Schotten Ring), por

кйге posibil 
și realizat

(Utmare din pag. l-a)

realizarea în acelaș ritm cu aparta
mentele și a unor lucrări de folosin
ță generală.

Spuneam că șansele realizării a- 
partamentelor planificate te întreve- 
deau încă de pe la jumătatea anu
lui. Conducerea șantierului a fost 
prima care, așa cum era normal, a 
constatat acest lucru. In urma aces
tei constatări, constructorii petri- 
leni și-au formulat un angajament: 
de a preda peste plan 40 de aparta
mente. Blocul cu miza era F 3, pre
văzut a se executa prin metoda gli
sării.

In prezent, situația celor 40 de 
apartamente este următoarea: blo
cul a fost glisat, iar pianșeele și 
rampele de scări au fost turnate pî
nă la etajul opt. Mai este deci de 
executat un volum destul de mare 
de lucrări. Cînd se vor mai execu
ta ? Din an a mai rămas exact o 
lună și zece zile. Dar experiența a- 
rată că ducerea unui bloc din faza 
de „roșu" și pînă la predare, nece
sită cel puțin două luni de zile. Și 
asta în condiții de vară, pe care, 
oricît am dori noi, anul acesta nu 
le mai avem.

Constructorii de la Petrila au 
reușit, în mod sigur, ceva: să cre
eze premizele ca totuși cele 40 de 
apartamente să poată fi predate în 
prima lună a anului viitor. Este și 
aceasta ceva. Dar angajamentul ? A 
plutit încă de la început în nebu
loasa incertitudinei. Construcția blo
cului F 3 a început în luna octom
brie. In condițiile unei minuțioase 
pregătiri, realizarea lui în trei luni 
de zile ar fi fost posibilă. Situația 
însă se prezintă astfel. Iarna, care 
e de acum un fapt împlinit, i-a sur
prind pe constructori nu după o 
pregătire prealabilă ci, să spunem 
lucrurilor pe nume, cam nepregă
tiți. Deci condițiile optime pentru 
realizarea angajamentului nu au 
fost create din timp.

Pe șantierul Petrila, toată lumea 
își exprimă părerea că realizarea 
blocului F 3 ar mai fi încă posibilă, 
în condițiile concentrării masive de 
forțe asupra lui. Mulțumim. Cunoaș
te toată lumea roadele „asalturi
lor" de acest fel, mai ales cînd „a- 
saltul" ar urma să se dea pe timp 
de iarnă. Ne-ar bucura dacă con
structorii de la Petrila ar infirma 
temerile exprimate aici, dar s-o facă 
în condițiile unei execuții calitative 
bune. Altfel, degeaba truda 

nește de la Dunăre și ajunge tot la 
Dunăre, înconjurînd partea centrală 
a Vienei. El a apărut pe locul foste
lor fortificații și a zidului înconju
rător — care a avut de suportat 
asediul oastei turcești (1683) — și 
a constituit actul de naștere al Vie
nei moderne.

In decurs de 100 de ani, între 
1750-1850, Viena cunoscuse o dez
voltare rapidă, populația orașului a 
crescut de la 175 000 Ia 470 000. Lo
cuitorii erau, însă, nevoiți să șe în
grămădească în interiorul zidurilor 
vechiului oraș. Se impunea dărîma- 
rea acestor ziduri și fortificații, care 
constituiau o piedică în calea dez
voltării. Ca tot ce este însă nou, 
planurile în această direcție au în- 
tîmplnat puternice opoziții, mai 
ales din partea unor generali, care 
au prevenit pe împărat că dărîma- 
rea fortificațiilor ar putea avea 
„consecințe grave și neprevăzute". 
Ce se va întîmpla — spuneau ei — 
dacă izbucnește din nou o revoluție 
ca cea din 1848 7 In cele din 
urmă, fortificațiile au fost to
tuși dărîmate, și pe locul lor 
a fost construit Ringul — un bu
levard lat, plantat cu 2 700 de co
paci. Statul major a fost, însă, autori
zat să construiască în afara Ringului 
și în jurul Iui, o rețea întreagă de 
cazărmi și alte construcții militare 
Ceva mai mult, un întreg sector лі
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Dar să pătrundem în 
interiorul acestei car
case, să urmărim oa- 
menii ce-i dau viață, 
ce-i imprimă înaintarea.

Abatajul seamănă cu 
o pădure metalică fe
eric luminată. Sttlpii 
„Feromatik" se alinia
ză „sfoară" In paralei 
cu frontul, sub tavanul 
drept al cărui presiune 
o îniruntă grinzile me
talice în consolă. Șirul 
stilpilor, planul tava
nului și a vetrei aba
tajului imprimă de la 
început o notă de per
fecție întregului aba
taj. Dar, ceea ce im
presionează mai mult 
în acest abataj e dis
poziția oamenilor, op
timismul lor. In cele 
două luni jumătate de 
cînd experimentează 
tehnologia modernă, 
minerii au devenit a- 
devărați stăpini ai teh
nicii noi, au însușit te
meinic noua tehnolo
gie. E și acesta încă 
un argument în plus 
în favoarea destoini
ciei b'rigăzii. Iată ce 
ne-a declarat în acest 
sens minerul Solomon 
Ioan, șei de schimb, 
unul dintre cei mai
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vrednici ortaci ai Uri 
Petre Constantin:

— Tehnica nouă ne-a 
devenit un prieten a- 
devorat, de nădejde, 
ne-a dat aripi în cu
cerirea unor izbînzi 
minerești tot mai de 
răsunet In sporirea ran
damentelor șl a pro
ducției de cărbune.

Care-i adevărul ? Do
tarea tehnică modernă 
a abatajului a redus 
substanțial eiorturile 
minerilor. De exemplu: 
Înainte, operația de 
montare a transporto
rului dura 2 ore; acum 
durează 15 minute și 
exclude total eiorturile 
fizice ale minerilor. 
Puternicul transportor 
TR-3 este împins cu 
ajutorul stîlpilor me
talici, simultan, de-a 
lungul întregului front. 
O altă operație, difi
cilă și care solicită 
mult timp minerilor a 
fost răpirea și fixarea 
stilpilor. Acum, se fi
xează conducta de apă 
sub presiune la venti- 
Iul stupului și acesta 
se lungește pînă în ta
van. Acum 2 oameni 
pot monta 20 de stilpi 
în numai 20 minute. 
S-au redus substanțial 
eforturile minerilor și

UZINA 
DIN POIANA

La început s-au făcut studii 
și calcule economice privind 
eficiența valorificării superioa
re a zăcămintelor de minereu 
din munții Poiana Rusca i. Apoi 
s-au întocmit documentații și 
proiecte. Pe baza acestora a 
fost amplasată și construită, 
pe Valea Cernei, în sus, la 
numai cîțiva kilometri de ce
tatea de foc a Hunedoarei, 
noua uzină de preparare a mi
nereurilor de la Teliuc.

Uzina din „Poiana Ruscăi", 
dată în exploatare în cinstea 
Congresului al IX-Iea al Parti
dului Comunist Român, prelu
crează anual un milion de to
ne minereu de fier, transfer- 
mîndu-1 sub formă de concen
trat, în materie primă pentru 
furnalele Hunedoarei. Ea re
prezintă o nouă realizare a 
specialiștilor români, a indus
triei noastre constructoare de 
mașini. întregul flux și proces 
tehnologic ia și utilajele prin
cipale sînt proiectate și exe
cutate în țară.

Timpul care a trecut de cînd 
uzina a început să dea prime
le tone de minereu concen
trat nu trece încă de 3 luni, 
dar bilanțul realizărilor sale

Ringului а fost rezervat ca teren pen
tru exerciții militare. Spre sfîrșitul 
secolului trecut s-a procedat la o 
„demilitarizare" a Ringului, și tere
nul pentru exercițiile militare a fost 
desființat, construindu-se acolo Par
lamentul, primăria centrală și uni
versitatea.

Bulevardul inelar a fost inaugurat 
oficial în 1865. In jurul Ringului au 
început să se ridice clădiri publice 
sau palate ale aristocraților. A fost 
clădită o nouă aripă a Palatului im
perial; în 1866 a început construc
ția Muzeului de artă și a Muzeului 
de artă decorativă; în 1869 a avut 
loc inaugurarea Operei, cu nemuri
toarea creație a lui Mozart, „Don 
Juan".

In 1869 a avut loc, pe Ring, prima 
manifestație revendicativă a munci
torilor Vienei: ei cereau șă li se 
acorde libertatea de întrunire; iar 
de 75 de ani, aici se desfășoară, de 
fiecare 1 Mai manifestația tradițio
nală â populației muncitoare din 
Viena.

Cu cîteva luni în urmă, mai precis 
în luna mai, s-a sărbătorit cu un 
fast deosebit împlinirea a 600 dă ani 
de la înființarea Universității din 
Viena. Toate acestea sînt dovezi ale 
dragostei deosebite a vfenezilor fată 
de monumentele orașului lor, oraș 
de vechi tradiții.

P. STĂNCESCU
Corespondentul Agerpres 

la Viena

la operația principală 
r- depilarea Cărbune
lui. Transportorul tund 
montat la fiecare iîșie, 
sînt condiții ca frontul 
să fie pușcat direct pe 
transportor. 70 la sută 
din cărbune cade, ast
fel, direct pe transpor
tor. De lopătat rămîrte 
deci prea puțin, abia 
30 la sută din cărbu
nele pușcat.

De cînd brigada și-a 
însușit noua tehnolo
gie, indicii caracteris
tici ce ilustrează sal
tul calitativ din acti
vitatea brigăzii sini 
semnificativi. Producti
vitatea muncii din «- 
bataj a înregistrat un 
spor de la 4,70—4,90 
tone/post la-6,10—0,20 
tone/post; viteza de a- 
vansare a abatajului a 
crescut de la 22—35 
ml/lună la 34—35 ml, 
iar consumul de lemn 
în abataj a scăzut de 
la 23—24 mc/1000 to
ne la îl mc/1 000 tone.

Sînt cifre grăitoare, 
ce confirmă marile a- 
vantaje ala tehnicii noi. 
pasiunea minerilor dm 
brigada lui Petre Con
stantin in promovarea 
noului, vrednicia lor 
în marea bătălie a căr
bunelui.

RUSCÂI
este destul de bogat. Din can
titatea de minereu concentrat 
livrată iurnallștilor peste plan 
în acest timp se poate produ
ce fonta șl metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 200 
de tractoare. „Rezultatele de 
pînă acum — spune inginerul 
Vasile Florea, directorul uzi
nei — ne îndreptățesc să a- 
firmăm că în scurt timp vom 
atinge parametrii proiectați. 
Maiștrii îosit Epure, Vasije 
Hjj, preparatorii Alexandru 
Bredu și Avram Marincescu, 
cuptorarii Ion Ileș și frații Da
mian și Ion Luca, ca și ceilalți 
muncitori ai uzinei au dobîn- 
dit în Scurt timp o înaltă pre
gătire tehnică și o experiență 
valoroasă pe linia înnobilării 
minereurilor cu conținut redus 
de fier. Agregatele și instala
țiile mînuite de ei prelucrează 
zi de zi un volum tot mai 
mare de minereu.

Pe șoseaua nouă construită 
între Teliuc și Hunedoara dudu
ie zi și noapte autocamioanele 
care transportă noua pîine a fur
nalelor. Ea asigură sporirea cu 
10—12 la sută a indicilor de 
utilizare a cuptoarelor înalte. 
Din minereul înnobilat se ob
ține o cantitate mai mare de 
fontă și mai puțină zgură. 
Calculele specialiștilor a- 
rată că atunci cînd uzina 
va lucra la întreaga capacita
te, furnaliștii vor economisi a- 
nual circa 170 000 de tone cocs 
metalurgic, iar economiile se 
vor cifra la peste 40 milioane 
de lei.

A. ZAHARIE 
Corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Hunedoara

Anunță publicul cumpărător 
că, începînd cu data de 20 no
iembrie a. c., a pus în vînza- 
re în rate FRIGIDERE FRAM 
cu următoarele noi condiții:
• Acont 20%.
• Maxim 12 rate lunare 

pentru toate categoriile de sa- 
lariați și membrii cooperative
lor meșteșugărești.

Magazinele de specialitate 
sînt bine aprovizionate.
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(Urmare din рад. l-a)

acord comercial de lungă durată 
dovedește că există o dorință co
mună de. a rezolva aceste proble
me. Devin, de asemenea, de actua
litate noi forme de colaborare eco
nomică, cum ar fi, de pildă, coope
rarea în domeniul industrial.

Menționînd condițiile favorabile 
pe care le oferă apropierea geo
grafică, căile de comunicație les
nicioase dintre cele două țări, con
tribuția însemnată pe care o va a- 
duce în acest sens construcția sis
temului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, d-sa 
a relevat că și in acest domeniu 
există posibilități pentru intensifi
carea colaborării dintre 
Austria.

Există, de asemenea, 
spective de a extinde
cooperarea în domeniul culturii șl 
științei. Dorim și acționăm ca 
schimburile turistice cu Austria, 
ca ți cu celelalte țări, să se dez
volte din ce în ce mai mult, să 
devină un factor tot mai activ al

România și

bune per
și a întări

relațiilor de cooperare româno-aus- 
triece.

Dezvoltîndu-se pe baza solidă a 
principiilor independenței și su
veranității depline și neamestecului 
în treburile interne, pe avantaje re
ciproce, bunele relații româno- 
austriece, izvorăsc, după părerea 
noastră, și din dorința comună a 
celor două guverne de a aduce 
pe această cale, o contribuție Ia 
cauza păcii, năzuința supremă a 
tuturor popoarelor.

Convorbirile pe care le-am avut 
au prilejuit o trecere în revistă a 
rezultatelor obținute pînă în pre
zent, au scos în evidență noi căi 
și mijloace pentru extinderea coo
perării reciproce, a spus tovară
șul Ion Gheorghe Maurer.

Exprimînd mulțumiri 
austriac și cancelarului 
Klaus, pentru primirea 
atenția prietenească de 
bucurat, președintele
de Miniștri a adresat Austriei 
poporului austriac cele mai sincere 
urări de pace, prosperitate și fe
ricire.

guvernului 
federal, J. 
făcută șl 
care s-a 
Consiliului 

și

CORESPONDENTĂ

Convorbirile lui Schroder 
la Londra

19. — Coresponden 
L. Rodescu, transmi-

început la Londra 
dintre Michael Ste-

pentru a-și da sea- 
calea cea mai potri- 
R. F. Germană să 
la controlul nuclear

ROMĂN Е § Т I

tran-

Per- 
avut

Q SOFIA 19 Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, 
smite :

In centrul muncitoresc 
nik din R. P. Bulgaria a
loc o seară a prieteniei romă- 
no-bulgare.

Cu acest prilej, în prezența 
a peste 8Ѳ0 de participant!, 
Boris Bogdanov, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc al 
P.C. Bulgar, a vorbit despre 
tradițiile prieteniei româno- 
bulgare și despre succesele 
dobîndite pînă în prezent de 
poporul nostru în construirea 
socialismului. loan Beldean 
ambasadorul Republicii So
cialiste România in R. P. Bul
garia, a rostit un cuvînt de 
salut.

In continuare a fost prezen
tat filmul românesc „Pădurea 
spînzuraților".

încheierea convorbirilor
Tito-Gomulka

BELGRAD 19 (Agerpres).
Cu prilejul încheierii vizitei 

R.S.F. Iugoslavia a delegației 
partid și de stat a R. P. Polone, 
la Belgrad a fost semnată o de
clarație comună. Din partea iugos
lavă, declarația a fost semnată 
I. B. Tito, președintele R.S.F. 
goslaviâ, secretar general 
U.C.I., iar din partea polonă

in
de

de 
lu
ai 
de

Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și de Jose! 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri 
lone.

La 19 
partid și 
părăsit 
patrie. ] 
conduși de I. B. Tito și de 
persoane oficiale.

al R. P. Po-

noiembrie,
l de stat a
Belgradul,

La gară, oaspeții au

delegația de 
R. P. Polone a 
plecînd . spre 

fost 
alte

Continuă campania de persecutare 
a Partidului Comunist din S.U.A

Pe ordi- 
de 

pri- 
problemele militare și econo-
pe plan vest-european. Po- 
presei britanice, se detașează 
prin atenția deosebită ce li

LONDRA 
tul Agerpres, 
te:

Vineri au 
convorbirile
wart, ministrul de externe brita
nic, și Gerhard Schroder, ministrul 
de externe vest-german. 
nea de zi figurează o serie
probleme de interes comun 
vind 
mice 
trivit 
însă,
se acordă, două probleme: în pri
mul rînd este vorba de participa
rea vest-germană la controlul asu
pra armelor strategice nucleare în 
cadrul N.A.T.O, „problemă în care 
— scrie Scotsman — vest-germa- 
nii sînt profund interesați"; al 
doilea aspect este legat de pro
blema încheierii unui acord pri
vind împărțirea „responsabilităților 
nucleare” în cadrul Blocului Atlan
ticului de nord. Bonnul dorind să

aibă cît mai curînd acces la așa- 
numitul „buton nuclear”.

Se pare că unul din principalele 
teluri ale vizitei lui Schroder la 
Londra este acela de a sonda le- 
renul britanic 
ma care este 
vită pe care 
poată ajunge
în cadrul N.A.T.O. : prin interme
diul forțelor nucleare atlantice, 
F.N.A., propuse cu un an în urmă 
de Marea Britanie, sau pe calea 
forțelor nucleare multilaterale, un 
proiect american de dată mai ve
che. Deși inițial la Londra decla
rațiile oficiale se pronunțau ca
tegoric1 împotriva unei asemenea 
participări, în prezent se pare, du
pă cum scrie presa britanică, că 
în cadrul propunerii forțelor nu
cleare atlantice se crede că Ger
mania occidentală ar putea obține 
o participare la controlul asupra 
armelor nucleare strategice.

• PARIS 19. Coresponden
tul Agerptes, Al. Gheorghiu, 
transmite :

Miercuri a avut Ioc la Paris 
cea de-a 58-a sesiune a Birou
lui internațional al expoziți
ilor. Sesiunea a înregistrat ca 
expoziții internaționale de pri
ma categorie Expoziția univer
sală de 
da) din 
versată 
nig) din 
speciale 
Antonio 
avînd ' 
civilizațiilor în cele două A- 
merici", cea din 1969 de la 
San Bernardino (S.U.A.) și ex
poziția specială de la Mel
bourne (Australia) din 1972.

In cadrul sesiunii România a 
fost reaieasâ ca membră în 
Comisia regulamentului al Bi
roului internațional al expo
zițiilor.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Deși Curtea Supremă a S.U.A. a 

calificat ca neconstituțională cere
rea Ministerului de Justiție de înre
gistrare a membrilor Partidului Co
munist din S.U.A., totuși autorită
țile continuă campania de perse
cutare a acestui partid. In cadrul 
procesului ce se desfășoară în 
fața Tribunalului federal din dis
trictul Columbia, la 18 noiembrie, 
avocații apărării au cerut achita 
rea Partidului Comunist pentru 
toate cele 23 de capete de acu
zare și stingerea acțiunii. Luînd ca 
bază legile americane, care stabi
lesc că judecătorul are dreptul

dacăsă ia o asemenea hotărîre 
desfășurarea procesului a dovedit 
netemeinicia probelor 
pararea a arătat că 
așa-zișilor „martori" 
potrivit cărora ei sînt
înregistreze la Ministerul Justiției 

baza legii Mc Carran, nu Rot 
luate în considerație, întrucSjț 
dovedit că ei sînt agenți plă- 
ai F.B.I.-ului.

acuzării, a- 
declarațiile 

ai acuzării, 
gata să se

Noi incidente la Santo Domingo
19 (Ager-

fost semna- 
spre vineri 

t aruncate

au 1
joi : 
fost 
sediului Parti-

din Republica Dominicană. Acestea, 
relatează agenția France Presse, au 
părăsit din nou pozițiile ocupate 
în Sanio Domingo și s-au retras în 
cantonamentele situate în fortărea
ța Faubourgs.

știri, neconfirmate oficial, 
elemente de dreapta ar fi 

în orașul Santiago, al

la Montreal (Сапа- 
1967, Expoziția uni- 
de la Osaka (Japo- 

I 1970, iar
Expoziția

(Texas) 
ca temă

ca expoziții 
de la Sen 
din 1968 
„Confluența

în 
fi 
s-a 
titi

Cererea avocaților apărării de 
achitare a Partidului Comunist din 
S.U.A. a fost însă respinsă 
decătorul federal, William 
astfel îneît procesul a fost 
tat juraților.

LUPTE VIOLENTE
ÎN VIETNAMUL DE SUD

din 
sud, 
fost

SAIGON 19 (Agerpres).
In cursul luptelor violente 

ultimele zile în Vietnamul de 
forțele americano-saigoneze au
puse în repetate rînduri în dificul
tate. Pe șoseaua de acces Kontum- 
Pleiku, de exemplu, scria agenția 
France Presse, un batalion ameri
can „în misiune de curățire" s-a 
trezit pur și simplu în mijlocul u-

la situația creată

„The Guardian* 
despre evenimentele din Rhodesia

LONDRA 19 (Agerpres).
Referindu-se

prin declarația unilaterală de inde
pendență a Rhodesiei de sud, zia
rul „The Guardian" este de părere 
că „evenimentele ar putea demon
stra că singura cale pentru stabili
rea controlului Marii Britanii asu
pra Rhodesiei este folosirea forței".

In acest sens, ziarul relevă de
clarația primului ministru britanic, 
Harold Wilson, asupra posibilității 
apariției unor împrejurări care să 
impună folosirea forței militare. A- 
ceasta afirmație este interpretată 
ca o recunoaștere implicită a inva
lidității obiecției că o intervenție 
armată ar fi în prezent imposibilă 
din punct de vedere militar.

„Trupele necesare ar putea fi

recrutate din rîndul armatei bri
tanice staționate pe Rin, iar avioa
nele de transport ar putea face es
cală la Nairobi și Lusaka", subli
niază ziarul.

„Guardian" șe arată îngrijorat de 
eventualitatea unei acțiuni militare 
de sine stătătoare a statelor afri
cane pentru a decide deznodămîn- 
tul situației din Rhodesia, ceea ce 
ar avea ca urmare pierderea de 
către Marea Britanie a inițiativei 
in problema rhodesiană. Din aceas
tă cauză, „The Guardian" consideră 
necesară o prezentă militară brita
nică în regiunea conflictului, deși 
apreciază că „o invazie militară în 
Rhodesia nu este, în prezent, de 
dorit" din punctul de vedere al o- 
ficialităților engleze.

de ju- 
Joneș. 
înain-

nor unități ale partizanilor 
vietnamezi. Au avut loc puternice 
schimburi de focuri, iar în unele 
puncte s-au dat lupte la baionetă. 
Unitățile americane au abandonat 
pe cîmpul de luptă mai multi mili
tari răniți. Un post guvernamental, 
situat la 45 km de Da Nang, a fost 
atacat prin surprindere și ocupat 
de patrioți, care au provocat grele 
pierderi garnizoanei.

sud-

al Armatei Populare 
transmis Comisiei in- - 
de supraveghere șl ■ 
Vietnam un protest

☆
HANOI 19 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înalĂdui 

comandament 
Vietnameze a 
ternaționale 
control din
împotriva aducerii de noi vase de 
război - americane, destinate să în
tărească forțele navale sud-vietna- 
meze, și a aducerii unei escadrile 

«de avioane „F-100” de la Baza 
Clark, din Filipine. „Este vorba de 
o 
Și 
cu 
în
Vietnamul de sud a forțelor 
mate și armamentelor S.U.A. și 
rilor satelite, încetarea războiului 
distrugere dus împotriva R

• Vietnam și respectarea strictă a 
cordurilor de la Geneva.

nouă violare a paragrafelor 16 
17 din acordurile de la Geneva 
privire la Vietnam", se spune 

mesaj, cerîndu-se retragerea din 
ar
tă- 
de
D.
a-

ф DAR ES SALAAM. — In pe
rioada 17 octombrie — 6 noiem
brie, patrioții din Mozambic au 
ucis în luptele împotriva colonia-

militar

SANTO DOMINGO 
pres).

La Santo Domingo 
late în noaptea de 
noi incidente. Au 
două bombe asupra
dului revoluționar dominican și a 
locuinței unuia dintre liderii aces
tui partid. Autoritățile au anunțat 
că nu au izbutit să-i descopere pe 
autori.

Unele 
arată că 
organizat
doilea ca mărime din țară, o lovi
tură de stat. In legătură cu aceasta, 
France Presse relatează că preșe
dintele guvernului provizoriu Gar
cia Godoy „a plecat joi la San
tiago cu un elicopter al forțelor in- 
teramericane, însoțit de întreaga sa 
suită militară. El a vizitat fortărea
ța Puerto Plata, bastionul
din nordul țării", dar nu s-a anun
țat nimic 
menționată.

Intre timp, o delegație condusă 
de fostul ministru al afacerilor ex
terne din guvernul constitutionalist, 
Jottin Cury a plecat la Rio de 
Janeiro, unde va remite delegațiilor 
la Conferința O.S.A. o notă în 
care se cere ca guvernul provizo
riu să poată hotărî ■ asupra datei 
retragerii trupelor interamericane

în legătură cu lovitura

•X
ф MOSCOVA. — La 18 noiem

brie, Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit pe Ahti Karjalainen, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi- ' listilor portughezi 40 de soldați și 
niștri și ministru de externe al 
Finlandei.

A. Kosîghin a acceptat invitația 
făcută cu acest prilej de a vizita 
Finlanda la o dată care va fi sta
bilită ulterior.

In aceeași zi, A. Karjalainen a 
avut o întrevedere cu Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

ofițeri inamici și au distrus cîteva 
care de luptă grele, se arată în-

și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că lansarea s-a 
efectuat cu succes de la baza 
cosmică de pe Insula Wallops (Vir
ginia). In cadrul „Anului Soare
lui calm" vor fi lansați noi sate
liți identici.

în 
de extremă 

(Liga demo-

PE SCURT • PE SCURT

ф DELHI. — Luînd cuvîntul în 
Camera superioară 
Iui Dinesh Singh, 
nistrului afacerilor 
diei, a declarat că
ne în mod categoric intenției An
gliei și Statelor Unite de a crea 
o bază militară în Oceanul Indian.

a parlamentu- 
adjunct al mi- 
externe al In- 

țara sa se opu-

tr-un comunicat dat publicității Іа ф 
Dar es Salaam de Frontul de Eli- trul 
berâre din Mozambic. Același co
municat arată că 
forțele patriotice 
avion în regiunea

RIO DE JANEIRO. — Minis- 
justiției al Braziliei. Juracy

Magalhaes, a hotărît să pună 
afara legii mișcarea 
dreaptă „L. I. Der" 
cratică radicală). Din surșe infor
mate s-a anunțat că ministrul de 
justiție consideră că această orga
nizație desfășoară o „activitate de 
subversiune, ceea ce guvernul nu 
este dispus să tolereze". Liga de
mocratică radicală s-a constituit 
după lovitura de stat prin care a 
fost înlăturat fostul președinte 
Joao Goulart.

la 6 noiembrie 
au doborît un 

Muenda.

— Forțele ae- 
Unite au lansat 

să

ф NEW YORK, 
riene ale Statelor 
joi seara un satelit destinat 
măsoare radiațiile Soarelui în pe
rioada cînd activitatea acestuia es
te redusă la minimum. Adminis
trația națională pentru aeronautică

SANTIAGO DE CHILE. Greva celor 17 000 de mineri 
cel mai mare bazin cuprifer chilian continuă. Greviștii 
îmbunătățirea condiților de viață și de 
bunătățire care au fost anulate in baza 
tre guvernul chilian și întreprinderile 
exploatează minele de cupru din Chile, 
tate cu greva minerilor, muncitorii din 
au organizat manifestații pe străzile orașului, protestind îm
potriva militarizării minelor și împotriva arestării unor lideri 
ai Confederației lucrătorilor din minele de cupru chiliene. 
Declarînd stare excepțională în zonele miniere ale țării, po
liția a reprimat aceste manifestații prin forța armelor, rănind 
și arestînd numeroși muncitori.

din 
cer 
іш- 
în-

cate
lucru, măsuri de 
acordului stabilit 
nord-americane 
In semn de solidari- 
orașul Chuquicamata

I
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