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BUCHETUL REALIZĂRILOR 
OFERITE SĂRBĂTORII

...Stegarii^ se aflau- în frunte: dra
pelele; tricolore și roșii fîlfîiau, în 

. vînt! Le-au urmat zecile de mun
citori, tehnicieni și ingineri fero
viari, care prin munca lor plină de 
avîrtt, aii făcut că transportul pe 
calea ferată să se ridice la un nivel 
tot mai înalt. Despre munca și rea
lizările ceferiștilor vorbește pa norii 
cu "realizările complexului'?"’planul 
de producție depășit cu 6,33 la sută; 
productivitatea muncii sporită cu 
26,01 la sută,- economii la prețul de 
cost— 647 219 lei.

Printre cei prezenți la demonstra
ție se aflau mecanici de locomotivă, 
impiegați de mișcare, șefi de mane
vră, ' lăcătuși de revizie. Mecanicii 
Stanciu Vasile, Cătuțoiu loan, Gro- 

\za Romulus, Oprea Ioan I, Marcu 
'Aurel, Marcu Constantin au fost 
prezenți în coloană.

Pe Defileul Jiului,

Colectivul depoului a depășit pla
nul de transport cu 7,8 la șută. a 
remorcat 1800 trenuri cu tonaje 
sporite, și a economisit 4 000 tone 
combustibil convențional (cu care 
se pot remorca 1 020 perechi de 
trenuri, pe distanța Petroșani — Si- 
rneria).

Realizări de seasșă a obținut și 
colectivul Stației Petroșani, unde 
planul de transport a fost depășit 
cu 3,8 la. sută, tonajul pe tren de 
marfă compus și expediat a cres
cut cu 12,3 la sută iar staționarea 
la încărcare-descăricare a fost re
dusă cu 1,5 la sută. Dintre cei pre
zent! în coloană,, ® contribuție . de 
seamă a fost adusă de către Stan
ca Emil, Enășescu Sabin, Svichiu 
Viorel, și David Ioan. ,

Colectivul atelierului de zonă s-a 
prezentat cu planul depășit cu 5,73

Ia sută, iar imobilizarea vagoanelor 
la reparații redusă cu 12,5 la.sută. 
Meseriașii prezenți în Coldană — 
Godeanu Ioan I, Hoca Avram,’-Stra
ja loan și Caritesc-u Gtaearghe de 
la atelierul de zonă; Baiu loan. Doi
ca Ristea, Gîlcă Matei, Ivașcii. Lu
ca, Costea Nistor și Băcanu Ioan de 
la secția L 5; Mitroi Constantin, Si- 
mionescu' Dumitru, Popescu Ioan și 
S'credetahu' Gbeorghe, de, ia revizia 
de- vagoane și alții din complet;, sînt 
doar cîțiva din harnicii ceferiști care 
asigură țtaafe latbne ji £h 
hune condăii a dtMBryilpr .Ai ,
rilor.

FAPTE LA ZI
0 Filiala O-.N.T. „Carpați" 

Petroșani organizează pentru 
duminică o excursie colectivă 
in orașul Craiova cu vizitarea 
Muzeului regional, a parcului 
și pentru vizionarea meciului 
de fotbal. înscrierile se. fac pî- 
nă azi la ora 10.

0 Astăzi după-amiăzâ iri sa
la; de ședințe a preparației Co- 
roești va avea loc o masă .ro
tundă condusă de ing. Vîlcea 
Nicolae, șeful preparației; In 
cadrul mesei rotunde’1 se vor' 
discuta probleme ce: leicpune 
tehnica pentru, găsirea de noi 
metode in prepararea cărbu
nelui. S

/' •• ’

Cine ar fi trecut cu 
zece ani in urmă prin 
apropierea locului unde 
se află amplasat Sofhbi- 
natul de cauciuc Si.’ite- 
tic din orașul Gheor'ghe ’ 
Gheorghi Dej, cu ateu 
și-ar-fi putut - imdgiîiă ■ 
aspectul de azi- al locu- ■ 
rilor unde’ odinioară se 
înălță legendarul stejar '* 
din Borzești: Imagihtiția; ' 
aricit de- fecundă; nu . ar 
ti reușit să -alcătuiască 
tabloul vast ah’iinî sn- ■ 
prafețe de 150 hectare' 
transformată dintr-b să
răcăcioasă- porurfibtște? 
intr-o adevărată pădure 
de coloane metalice sell- ' 
pitoare, asemenea unei 
rade in care-se află an-'' 
cerate sute de, vase! ;A- 
ceasta > transformat « pe*,.i 
trecută ;iti numai- cițiva ; 
ani, a însemnat rponța-^ 
rea a 26.000.tohe dpu- 
tilaje, instalarea a' 350 
kilometri de țevi- și cUn-'- 
duete, ridicarea z-a-. âo'.-tfe ■ 
clădiri.

PRIVIND PRIN PRISMA ÎNCREDERII 
ÎN FORȚELE PROPRII 
SPRE SARCINILE VIITOARE

1969 — de 7,9 la sută, iar în 1970Recent a avut ldc conisfătuire-3 
pentru prelucrarea cifrelor de plan 

, pe anul .1967 și pe cincinal la șan
tierul, T.C.M.M. — Valea Jiului.

La consfătuire au, participat , to
varășii Roșea Nicodim, secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.G.R.', Karpinecz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc Petroșani al 
P.C.R , Almășan loan, membru al 
Consiliului regional al Unjunii Ge
nerale a Sindicatelor, secretari de 
organizații de par
tid și U.T.C. de la 

' loturile șantierului, 
maiștri și șefi 
de brigăzi' frun- 

t tașe. •
După- o 'scurtă 

trecere în revistă 
a realizărilor pe 
șapte luni a prin

cipalilor indicatori de pian, tovarășul 
inginer Buciu Vasile — șeful șan
tierului — a făcut cunoscute sarci
nile ce vor sta în viitorul an si în 
ahii următori ai cincinalului în fata 
colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al șantierului. , Princi
palii indicatori de plan vor înre
gistra în anii care, urmează o creș
tere simțitoare. Astfel, planul pro
ducției globale valorice marchează 
în anul 1967, an de vîrf la T.C M.M., 
o, creștere de 22,6 la sută față de 
13t>6. Productivitatea muncii va> cres
te și-.eși. progresiv, înregiștrîițd, la 

. sfîrșitui anului 1967 un spor față de 
anul 1966 de 8,4 la sută, în anul

Dezmttrea farclnilsr 
timimiuiDi 

ți a iimiui pe W

1968 d« 6,1 le sut# fall, 1967, în (Continuate in p.aa,-Jl-a) .

. Tinerețea e activă la toate începuturile mari. Patru tineri — su
dorul. Matei Gheorghe și. lăcătușii Costea loan, Zoltan Vasile și Lambu 
Ilie de la T.C.MAf. — lucrează la montarea recipientului pentru aer com
primat la noua mină Bărbăteni.

Ca și cu 10 ani. în ur
mă, acum e liniște aici. 
Pe pămînturile de pe 
care. de >ab,ia Se adunau 
toamna 150 de care ..cu 
porumb, ăcum se recol
tează anual produse a 
căror valbate se ridică 
)a un miliard de lei. Aici 
t>e nasc cauciucul sinte
tic, fenolul, acetona;- po

st trenul românesc — 
. roduse care ateistă pro
gresul- industrial ai țârii, > 
și-i .duc faima- in nume
roase părți ale lumii. In-, 
stalâțiile, par a Ji.condu- 
se de ființe nevăzute. dar 
misterul se dezleagă în 
camerele' de comandă 
unde > invizibilul : devine 
realitate concretă. In a- - 
cesțe camere, , operatorii 
veghează. asupra apara
telor, âe ia distanță,, un . 
Singur om strunește un 
colos de instalații',’ in a- 
dincurile căruia șe pe
trec'văste și ’complexe 
reacții -. chimice, i Munca 
lucrătorilor 'din 'combinat

sp înfăptuiește, prin in
termediul ’ a aproape 
30 000- dă aparate auto
matizate, de măsură și 
control. Ca niște roboți, 
aceste ‘ aparate' veghează 
asupra funcționării insta
lațiilor. intervin în re
glarea parametrilor, u- 
surează munca - omului, 
/devenită pur intelectua
lă, această muncă cere 
oamenilor' cunoștințe bo
gatei, ' iqindire -cpneent rată 
. .ț. or-donptă,. rodul te
meinicei "tfisușiri a cu
noștințelor impuse de 

' tehnica ’ modernă.
—‘,Gum--ai ajuns să 

-poți conduce o aseme- 
- nea ‘ instalație 1

Operatorul Gh. Mielu, 
care-înainte de, a fi. am 
ggjat aici se îndeletni
cea. cu: agricultura în- 
țr'-un saț din împrejurimi, 
pare- mirat de întrebare 
$i 'răspunde firește^ Am 
început să învăț 6 dată 
cu; începerea construc
ției combinatului, am ut,-

șantierului —

— de 9,2 la’ sută iată de 1969.
Discuțiile ce s-au purtat pe măr

ginea referatului prezentat de con
ducerea șantierului au constituit în 
primul rind, o analiză chibzuita a 
forțelor de care dispune șantierul. 

De la bun început, în cuvîntul 
său, inginerul Rădulescu Emil, șeful 
lotului Paroșeni — unul din- cele 
mai reprezentativeale; activității 

a ținut să dea asi
gurări. în legătu
ră cu posibilitățile 
de realizare, a in
dicatorilor de plan 
pre văzu ți pe anul 
1967 și în cin
cinal. - Totodată 
vorbitorul s-a re
ferit la o seamă de 
lipsuri , atît , ale 

beneficiarului—- C.C.V.J. — cit . și 
proprii. Astfel, s-au atacat lucrări 
noi fată a avea amplasamentul com
plet liber sau documentația tfeh- 
nico-economică asigurată în între- 
gtaie. Exist| încă deficiențe și: în 
mecanismul de finanțare ;a lucrări
lor executate.

O lipsă a noastră, -spunea, la cate 
va trebui să reflectăm în va tor es
te că nu a existat c corelare justă 
între pianul valoric și graficele’de 
execuție.” Pentru realizarea- unei 
productivități sporite în: anii ' urmă- 
;tori,.e necesară extindșreacîn con- 
îinudre «t metodelor și -procedețițaț 

Y- ■ -■■■ *

mat cursurile de califi
care, m-am specializat 
în instalații chimice, am 
participat la montarea a- 
gregatelor pe care le 
servesc.

In combinat mai bjne 
de trei sierturi dintre o- 
peratorii chimiști s-au 
întîlnit. aici "pehtru pri
ma oară ,cu tehnica. -A- 
cum, fiecare dintre ei 
știe să-ți vorbească com
petent despre un amplu 
lanț de Ch-uri, despre o 
complicată instalație chi
mică, despre . funcționa
rea , unui complex sistem 
de automatizare.

Sub învelișul de liniș
te, aici se înfruntă și . se 
combină materii și ener
gii,- se petrec transfor
mări de structură’ . se 
nasc noi și utile mater-i. 
Sub același înveliș-. .de 
liniște se ascunde însă 
un lucru mai de ..preț: 
vibrația creațoăfe' ă in
teligenței și entuziasmu
lui omului. ' i

G. BL AGO VICI 
corespondentul : 

,Agenpres ", peirtm 
regiunea Bacău -



FORMA EFICIENTA

D SALTUL CALITATIV ?
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Intre multiplele forme de petrecere a timpului 

liber, joia tineretului constituie un. mijloc eîi- 
dent de educare. Prin conținutul lor, joile de ti
neret răspund dorințelor tineretului (te a se in
strui, de a petrece o seară plăcută fa colectiv, 
fa cadrai ier, tinerii au prilejul să se fatîlneoscă 
«N activiști da partid și de stat, cu muritori 
vîrsfaict fruntași fa producție, cere fa u^rărU- 
șesc aspecte di» trecutul <fa luptă al poperntai 
nostrp, le vorbesc despre sarcinile desăvîrșirU 
<tonstruc|iei socialiste In patria noastră, perspec 
ttvrie luminoase ce se deschid azi în fața tinere 
tahii.

Joile de tineret au menirea de a atrage pe ti 
neri să participe Ia concursuri pe teme legate de 
cunoașterea bogățiilor și frumuseților patriei 
noastre socialiste, a sarcinilor trasate de partid 
în etapa actuală, a rufaărifar dobîndite fa toate 
domeniile de activitate- Ele au, de asemenea, me
nirea să contribuie la lărgirea orizontului cultu
ral, politic și științific al tineretului prin organi-

EXPERIENȚĂ
RE POATE FI DENERALIZATI DE PREOCUPARE

Otgonizarea joilor de tinerei în 
orașul Uricani a constituit multă 
vreme o problemă pentru organiza- 
țilie U.T.C. „Hepul" greu de trecut 
— na relata tovarășul Pălivan Pe- 
tiu, Mctreterul comitetului orășenesc 
U.T.C. Uricani — a fost însăși ne- 
participarea tinerilor. Faptul era 
explicabil: fără un program stabi
lit din timp acțiunile inițiate în 
pripă nu răspundeau cerințelor 
partiaipanților și ca atare prezența 
tinertiar le jpiifa de tineret a scăzut, 
mereu.

Comitetul orășenesc U.T.C., îm
preună cu conducerea clubului din 
localitate, a întocmit un program 
triZMatrinl fa care au fost cuprinse 
to«t* manifestările educativ-distrac- 
tirve ce urmau să se desfășoare fa 
codrul joilor de tineret. Pe baza 
programului stabilit, organizarea a- 
cestora a fost dată cu rîndul în 
sarcina fiecărei organizații de ba
ză U.T.C. In organizațiile de bază 
te adfaa cu regularitate programul 
cu manifestările cultural-educative 
ce urmau să se desfășoară fa cadrul 
joii respective. fa felul acesta pro
gramul a putut fi îmbunătățit cu 
numeroase propuneri făcute de că
tre tineri. Concursurile organizate 
pe diferite teme — ne spunea 
verășul Pălivan Petru — sînt 
«Hatul acestor propuneri.

Gonștienți fiind de faptul că 
conținutul acestor manifestări 
pinde participarea tineretului, 
cretarii organizațiilor de bază s-au 
străduit să ofere tinerilor ceea ce 
ei doreau. Astfel, au fost organi
zate concursuri cine știe cîțtigă pe 
teme cum sînt: „Valea Jiului ieri 
Și azi", „România în 1970", „Viața 
și opera lui M. Eminescu" și al
tele care au atras un număr însem
nat de participant. GîștigâtoriJor 
M s-au oferit din partea clubului 
Cărți.

latr-una din joile de tineret, ti
nerii s-au întîlnit cu tov. Dobai

to- 
re-

0 EXPLICAȚIE LIPSITĂ DE SENS
Mult discutată este problema in

strumentiștilor care să susțină joile 
de tineret fără remunerație. 
Ea se . ridică și în alte 
localități dar cu multă tărie se pune 
fa orașul Petroșani. Se face afirma
ția că „tinerii" nu cîntă la joile 
de tineret fără remunerație. Așa 
este cazul orchestrei „Diamantele 
negre" de pe lingă Gasa de cul
tură. Se mai știe însă și faptul că 
fa orașul Petroșani sînt multi ti
neri cărora li s-au creat condi
ții să urmeze cursurile Scolii 
populare de artă, la a căror reco
mandare și-au dat consimțămîntul și 
organttntitie W.T.G. Sare oMe nun- 

manifestări 
lărgirea <nri- 
cultural. De 
dansul și cu 

formației

Mihai care a vorbit despre cendi- 
țitie de muncă și de viață ale mi
nerilor din tiecut, despre desfășu
rarea și importanța grevei de la 
Lupeni.

Cu mult iTrteres au primit tine
rii simpozionul prezentat pe tema 
„Cultura pe meleagurile Hunedoa
rei" și alte asemenea 
care au contribuit Ia 
zonfulu-i lor politic și 
obicei, nu lipsește nici 
acest prilej instructorul 
de dans de pe lingă club îndrumă 
tinerii să aibă ținută cerespunză 
toore.

fată numai câteva din «cțiuniie 
inițiate care au făcut ca organiza
țiile U.T.C. nr. 3 șl 5 de la exploa
tarea minieră, cartier 1 și altele să 
»e situeze pe locuri fruntașe în or- 
țanizarea joilor de tineret. In pre
zent — spune tov. Pălivan — parti
ciparea tineretului la aceste mani
festări nu mpi este o problemă. 
Deși nu avem o saU prea încăpă
toare, numărul tinerilor participant! 
ta joile de tineret este de peste 
300 de fiecare dată.

Pentru perioada care urmează, 
tinerii din orașul Uricani ou cerut 
comitetului orășenesc U.T.G ca în 
codrul joilor de tineret să se orga
nizeze întâlniri, concursuri, simpo
zioane. Tinerii eu cerut organizațiilor 
de bază să persevereze în asigura
rea unui conținut beget, atractiv, 
educativ acțiunilor pe oare Ie ini 
ți-ază.

Rezultatele obținute de organiza
țiile U.T.C. dan Uricani în organi
zarea joilor de tineret dovedesc că 
acolo unde există inițiativă și preo
cupare tinerii participă în număr 
mare și cu interes la acțiunile or
ganizate.

Ar ti necesar ca această expe
riență pozitivă să fie generalizată 
în întreaga Vale a Jiufad.

ca

întlfairi
Scelnic
Andrei,

care au trezit la ti- 
pentru cultură și

U.T.C. de la termo-

Multă vreme despre comitetul o- 
rășenesc U.T.G., despre organizați
ile de bază din Vulcan s-au făcut 
aprecieri pozitive fa legătură cu 
munca desfășurată pentru organiza
rea unor joi de tineret cu un con
ținut bogat, atrăgător. In cadrul joi 
lor de tineret au avui loc 
Intre tineret și tovarășii 
Anton, Ootot Iosif, Calda 
Beterlnghe Vastie și alții.

Adesea formațiile artistice de pe 
lingă club au prezentat în fata ti
nerilor programe apreciate de parti- 
cipanții la joile de tineret. S-au ar- 
ganizat numeroase simpozioane, ac
țiuni cu cartea 
neri interesul 
artă.

Organizațiile 
centrala Paroșeai (secsetar tovară
șul Bvesc Trandafir), sectorul UI 
de la exploatarea minieră (secre
tar tovarășul Chetrofa Nica) acu
mulaseră o experiență bogată fa 
organizarea joilor de tineret.

Comitetul orășenesc U.T.G. Pe
troșani apreciază că în perioada 
respectivă organizațiile U.T.G. din 
orașul Vulcan se numărau printre 
cele mal bune organizații din Va
lea Jiului privind organizarea jai
lor de tineret. Dar această expe
riență n-a fost continuată pe mai

mulți tineri 
tineret au de

forma mult in-

Pentru 
joUe de 
venit o 
drăgită de a-și petrece 
timpul liber in mod plă
cut și instructiv.

Deși există o expe
riență bună fa unele lo
calități în organizarea 
joilor de tineret, Comi
tetul orășenesc U.T.C. 
Petroșani a făcut prea 
puțin in ceea ce priveș
te generalizarea acestei 
experiențe. Exemplul se» 
mai elocvent in această 
direcție ni-1 
tetele U.T.C. 
și Vulcan.

fn timp ce 
con avea deja '• o expe
riență bogată fa acest 
sens iar la Uricani lu
crurile de-abia se Înfi
ripau, fenomenul a de
venit invers. In cadrul 

oferi comi- 
din Uricani

orașu] Vui-

ițiativa să 
Comitetului

că fa incinta 
dispoziția ti-

/
IncepSoă cu luna mai, fa 
localitate toile de tineret 
mai organizat cu regular i- 

a-
sărace fa castfaut.

Să
4

la
li

departe.

nu s-au
taie și chiar atinse* dud efa 
vut fac au fost
Colectivul care a avut sarcina 
se ocupe de această problemă 
lăsat lucrurile să se desfășoare 
voia fatimplării. Naparticiparea 
neretului la joile ce se organizau 
sporadic este pusă pe seama.» verii, 
anotimp In care tinerii Ișl petrec 
o porte din timpul de odihnă fa 
a« Liber. Sa naște deci pe bună 
dreptate Întrebarea: de ce comite
tul orășenesc U.T.C., organizațiile 
de bază nu organizează joile de 
tineret cu ua continui adecvat și 
oare să aibă loc fa aer liber?

Concluzia oare se desprinde este 
că nu vara e de vfaă ci interesul 
scăzut al organizațiilor de bază, 
superficialitatea și formalismul tn 
organizarea țoilor de tineret.

ComMetal erășeneac U.T.C. Vul
can ace datoria să analizeze temei
nic această stare de lucruri și să 
stebUnaocă m faurii s ce se impun 
a ti luate fa această direcție, mă
suri oare să răspundă dorinței ti
neretului de a-și petrece fa mod 
plăcut șl educativ timpul liber, să 
se bucure de ceodtțfa* ce-1 sloi 
croate fa acest tona.

orașului Vulcan sa parc 
că lucrurile trebuie me
reu luate de la Început. 

Tocmai de aceea este 
necesar ca Comitetul o- 
rășenesc U.T.C. Petro
șani să treacă la gene
ralizarea experienței bu
ne acumulată de unele 
comitete U.T.C» să asi
gure continuitate acestor 
acțiuni. Pentru aceasta 
sînt create toate condi- 
liile, rămfne doar pro
blema transformării po
sibilităților in realitate. 
De aceea se impune ca 
organizațiile U.T.C. Să 
studieze temeinic cerin
țele tinerilor din acest 
punct de vedere.

Este necesar sd
sească forme variate. 
care să atragi cit mâi 
mulți tineri la foile de 
tineret. Programul aces-

gA-

tata sd nu devină șablon 
ci fiecare joie de tine
ret să cuprindă acțiuni 
variate, corespunzd'ocue 
specificului parttcipanh- 
lot. Deosebit de utile și 
interesante s-au dovedit 
Int Unirile cu activiștii 
de partid și de stal, cu 
muncitori fruntași. Parti
cipanta la toile de tine
ret solicită iot mai insis
tent sd se organizeze 
mai multe concursuri pe 
teme politice șl cultu
rale.

Organizarea joilor ac 
tineret va trebui sd fie 
dată pe seama fiecărei 
organizații de bazd sau 
pe grupuri de organiza
ții de bată, tinerii din 
organizațiile respective 
să organizeze acțiuni pe 
cate le găsesc mai co
respunzătoare..

la formatiiie cultural-artistice 
mult discutată.
piima joie de tineret organi- 
la casa de cultură au partici-

oare să căutăm alte ex-

tendința de a se motiva 
mic de participants prin 
fetele din organizațiile 

la P.T.T.R.. I.C.R.T.Î.,

fa asemenea împrejurări. Nu e deci 
de mirare de ce participarea tine
rilor 
este

Ea
zată 
pat circa 80 de tineri, pentru ca 
alta (ținută acum câteva săptămini) 
să înceapă doar cu 17 tineri. Nu e 
de loc greu de găsit cauza unei 
asemenea lipse de participare. In 
general organizarea unei joi de ti
neret la Petroșani se rezumă ia ur
mătoarele : în ziua respectivă sau 
fa cel mai bun caz în preziua 
tinerii joii de tineret instructorii 
de Ia comitetul orășenesc U.T.C. Pe
troșani se adresează prin telefon di
rectorului casei de cultură cu între
barea dacă se tine sau nu joia de 
tineret. Si atît. Directorul casei de 
cultură trebuie să pregătească sala, 
să asigure orchestra, și să aștepte 
vemrea tinerilor. Uneori se mai 
pregătește cîte o conferință. La a- 
ceosta se rezumă de cele mai multe 
ori conținutul unei joi de tineret. 
Nici nu poale fi vorba de vreun 
concurs între participant!, de sim
pozioane, întâlniri sau jocuri dis
tractive. Interesant că tocmai fac
torii care au sarcina să pregătcwcă 
o joie de tineret își pun întreba
rea : de ce oare tinerii nu parti
cipă? Așa stând lucrurile mai este 
necesar < 
plicelii ?

Există 
numărul 
aceea că 
U.T.C. de
Qț.GX. Alimentara, G.C.L. Industrial 
și altele nu vin la joile de tineret. 
Ar fi și aceasta e explicație dar 
ar trebui înainte de toate să ne în
trebăm pe noi Înșine dacă am pre
gătit pentru tinerele fete și în ge
neral pentru tineri asemenea acțiuni 
care să le trezească interesul î Am 
consultat părerile lor, le-am aliat 
gusturile, organizăm manifestări co
respunzătoare potrivit dorințelor ti
neretului? La aceste întrebări se 
poate răspunde simplu, fără echi
voc — nu 1

Problema organizării joilor de ti
neret a devenit pentru organizațiile 
U.T.C. din Petroșani o simplă for-- 
malitate. Acest lucru ar fi trebuit 
să-l sesizeze mai de mult comitetul 
orășenesc U.T.C., să redea joilor de 
tineret caracterul și, influenta pozi
tivă de care ele se bucură în rîndul 
tineretului. Aceasta fașă presupune 
perseverentă, inițiativă, spirit de 
răspundere.

O situație similară cu cea din 
Petroșani există și în localitățile 
Lenea, Petrila și Anfaoasa.

Este timpul ca activiștii, secreta
rii organizațiilor de bază U.T.C. în 
loc să perpetueze in motivări și 
justificări inutile să se străduiască 
să găsească formele și metodele 
cele mai adecvate de atragere a 
tinerilor la joile de tineret, să le 
pregătească acțiuni care intr-adevăr 
trezesc interesul, răspund preocu
părilor lor.

X

Este necesaf sd se tre
zească in organizațiile 
de bată dorința de a or
ganiza cea mai bund joie 
de tineret. In acest sens 
se impune ca comitetele 
U.T.C. orășenești și de 
ia mine sd întocmească 
programe concrete pe a- 
numite perioade și sare 
să fie făcute din lima și 
aduse la cunoștința ti
nerilor.

Muncind în acest lei 
organizațiile U.T.6. vor 
ce uși sâ asigure eficien
tă joilor de tineret, ele 
contribuitul în mod e- 
iectrv la munca de edu
care comunistă și patrio
tică a tineretului.

Pagină realizată de 
Ion VIDRAȘCU
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du producție

producția sectorului s-a 
In hina mai s-au mai

ta Comitetul de partid al minei 
Vulcan există un caiet de produc
ție în care sînt trecute în fiecare 
zi o seamă de cifre ce oglindesc 
activitatea întreg» exploatări pre
cum și a fiecărui sector minier in 
parte. Unele din cifre, cum »r ti 
spre exemplu, îndeplinirea planului 
la cărbune sau la lucrările de pre
gătiri, cele ce indică productivitatea 
sînt pozitive atunci cfnd au în fața 
lor semnul plus. Satisfacțiile aduse 

'de aceste cifre sînt direct propor- 
'Xjonate cu mărimea lor. Sînt însă, 
în caietul respectiv, cîteva rubrici 
unde e de preferat să fie trecute 
cifre cit mai mici. E vorba de 
acele rubrici în care este trecut 
procentajul de cenușă din cărbune, 
absentele nemotivete etc.

Am răsfoit cu atenție acest caiet. 
Cifrele cele mai semnificative de 
relevat mî s-au părut a S de la 
paginile unde este vorba de activi
tatea sectorului V. încă din prima 
lună a anului, colectivul sectorului 
V a înregistrat un plus de cărbune 
de 167 tone față de pian, la care în 
februarie a mai adăugat 799 tone. 
Următoarele două luni au pus în
tregul colectiv ta fața unui greu 
examen, examenul tăriei și price
perii de a învinge greutățile șl de 
a ieși din impas. Intrarea te niște 
luqrări vechi, defteiențete ta apro 
vizionarea cu vagonetc goale și uu- 
terial lemnos, precum și de ordin 
organizatoric amenința» ta mod se
rios nu numai Îndeplinirea planului 
pe lunile respective <ă și pierderea 
completă a plusului obținut în ia
nuarie și februarie.

Problema preocuptad toate trei 
schimburile, s-a pregătit, în mod 
operativ, o adunare generală a tu
turor comuniștiler din sector ta 
care s-au analizai cu simt de răs
pundere și discernămînt deficien
tele, ce trebuie făcut pentru reme
dierea lor. Iată concluziile ta care 
s-a ajuns: Spre • grăbi trecerea 
prin lucrările vechi, conducerea 
sectorului a fost solicitată să îm
bunătățească asistența tehnică la 
locurile de muncă respective, să

reorganizeze brigăzile din abataje, 
iar celor «te ta deschideri $1 pre
gătiri să li ae «sigure condiții op
time de muncă. La sugestia organi
zațiilor de bază, conducerea tehnică 
a sectorului a întocmit un grafic 
de îatreținare a căilor de acces.

De asemenea, comuniștii au tost 
repartizați mai judicios pe locurile 
chete ate producției în toate schim
burile, Ii ș-a trașal sarcina să des
fășoare muneă politică pentru în
deplinirea cantitativă a sarcinilor de 
plan și îndeosebi pentru îmbunătă
țirea călită® lucrărilor și a cărbu
nelui.

Că măsurile au fost bune și ope
rative, că ele n-au rămas doar pe 
hîrtie o dovedesc faptele. In scurtă 
vreme 
redresa t.
adăugat alte 704 tone de cărbune 
la plusul anterior, iar în iunie 2 447 
de tone, Plusul de cărbune extras de 
colectivei sectorului V ai minei 
Vulcan se ridică acum te peste 
5 000 tone. Extrăgînd această canti
tate de cărbune peste ptan, minerii 
sectondui și-au depășit cu mult an
gajamentul hiat în întrecerea so
cialistă pe Întregul an.

Realizările cele mai semnificative 
au fost obținute în creșterea ne
contenită a pepductivității mintii. 
Dacă în prima lună a anului pro
ductivitatea planificata a fost de 
2,387 tone pe post, în luna august 
ea se ridică ta 2.800 teme. Ceea ce 
este și mai elocvent, productivitatea 
planificată deși a crescut mereu a 
fost depășită lună de lună.

Toate acestea se pot citi în caie
tul de producție ce se află ta co
mitetul de partid al minei. Ceea ce 
nu se poate însă oglindi prin gra
iul sec al cifrelor este entuziasmul 
si hărnicia colectivă, spiritul de 
abnegație al minerilor care, în 
frunte cu comuniștii din sector, 
s-au străduit >8 taHmpine ziua de 
23 August cu realizări cîț mai fru
moase ta muncă, să contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din primul an al noului cincinal.

D. CRIȘAN

O attâ față a gospodăririi: 
salubrizarea

De-a lungul ititterwiului nostru 
ne-am putut da seama și despre un 
alt aspect, de loc neglijabil, al gos
podăririi localităților: salubrizarea 
lor. Ne-a Impresionat in mod ne
plăcut faptul ci străzile Lupeniului 
sînt murdare, că ta Lonea, Petrila 
și Luptai gunoiul nu era ridicai 
nici la ora 12, că un mare număr 
de recipient! in cartierul Livezeni 
erau răsturnați, iar Mrtiile împrăș
tiate de vfnt pește zonele veni, că 
unitățile comerciale 
un număr suficient 
de gunoi.

Am relatat toate
tari tovarășului inginer Nicalau 
Ștefan, directorul I.C'.O. Petroșani, 
de Ia care am primit 
explicații:

— E foarte adevărat 
comerciale nu dispun
măr suficient de recipient!, dan a- 
ceasta se datorește numai neglijen
ței conducătorilor unităților respec
tive cărora le-am oferit, spre cum
părare. recipient!! necesari, dat i-au 
refuzat. Despre recipienfii răstur
nați 
alte 
din 
tare 
lost
împtejmuire.

L-am mai Întrebat pe 
Nicolau care-i explicația 
ridică Ia timp gunoiul.

— La ora actuală nu 
de un număr suficient de

nu dispun de 
de recipient)

aceste consta-

următoarele

că unitățile 
de un rut-

din cartierul Livezenl șl din 
cartiere, aceasta se tntlmpia 

cauza unor greșeli de protec- 
a platformelor de gunoi. Au 
proiectate și executate fără

tovarășul 
că nu se

dispunem 
recipient!

—
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Brigada minerului Zsigmond Paul se numără printre cele evidențiate de la mina Dîlja: pe 7 luni, 
media depășirilor este de 48 la sută! IN CLIȘEU: Un grup de mineri <Hn brigadă. înainte de intrarea în «ut.

încrederii
ta forfete proprii spre sarcinile viitoare

(Urmare din pag. l-a)

lucru-

soore- 
a lo-

de lucru care s-au dovedit fruc
tuoase, îndeosebi extinderea Ia 
maximum a marii și micii mecani
zări precum și organizarea 
lui pe 2 schimburi.

Brindușe Aurel, locțiitorul 
tarului organizației de bază
tului, a ținut să scoată în evidență 
necesitatea unei mm strînse con-' 
lucrări între conducerea șantierului 
și beneficiar.

Alți vorbitori, printre care mai
strul Ghelaru Gheorghe, șeful lo
tului Goroești-Livezeni, Nichita fee
der. șeful lotului Uricani, au arătat 
necesitatea creării unui depozit cen
tral de materiale atît pentru îmbu
nătățirea aprovizionării cit și pentru 
evitarea unor cheltuieli costisitoare 
de manipulare din sistemul actual 
de aprovizionare- De asemenea, au 
subliniat că problema coordonării 
lucrărilor de investiții în subteran

PROGRAM 
DE RADIO

așa cum prevăd normativele de sa
lubrizare, dar ave« te lucru o co
mandă de 2000 recipiențl. Plasm- 
du-i și pe aceștia în zonele cu 
populație mai «fente vom eontroba- 
lansa lipsa autogunoierelor.

— Dar despre activitatea contro
lorilor de salubritate ce ne puteți 
spune?

— In /triatul tind numărul aces
tor controlori este prea mic față 
de necesitățile pe care ie impun 
localitățile noastre. Cu toate aces
tea, acolo unde controlorii de sa
lubritate iți fac datoria conștiin
cios, așa cum e la Vulcan — Vă
duva Marin, iar la Petroșani — 7ă- 
mășescu loan, sectoarele respective 
sini ceva mai îngrijite.

titate. Tovarășii Hlopețchi Vasile, 
directorul clubului și Belu loan, 
vicepreședintele comitetului sindica
tului de la mină, discutau aprins 
despre demolarea (la o dată nede
finită} a barăcii sau mutarea ei in
tr-un loc mai dosit șl amenajarea 
pe acest loc a unui... patinoar. E 
adevărat, omul gospodar tși face 
vara sânte și iarna car, dar aici se 
potrivește... ca nuca în perete. Pro
babil zona de aceea era neamena
jată eă se așteaptă venirea iernii 
pentru amenajarea patinoarului. Și 
dacă totuși s-ar ti desființat acea 
baracă... Dar de la data anchetei 
noastre au trecut 10 zile și ea în
că... supraviețuiește. Aeeasld pseu
dopreocupare aruncă o lumină in 
penumbra căreia se ascund și unele 
lipsuri din activitatea culturală a 
clubului Zone an. Dar aceasta 
face obiectul anchetei noastre.

I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

cu cele de suprafață a rămas, ca 
în cazul lucrărilor de ta Ioturile lor, 
o problemă nerezolvată în modul 
cel mai raționat

Tovarășul inginer Gutuii Boris, re
prezentant al beneficiarului, a arătat 
că în activitatea beneficiarului 
există lipsuri așa cum participant 
la discuții au scos în relief. Dar 
aceste lipsuri, spunea dînsul, ar pu
tea fi mult daaainuate printr-o legă
tură mai strînsă între conducerile 
șantierului și a trustului și condu
cerea combinatului.

Guvîntul reprezentantului Băncii 
de investiții,, tovarășul Șerbăneșcu 
Ioan, a constituit uu semnal de alar
mă asupra unor nereguli în disci
plina financiară privind admiterea 
la finanțare sau decontare a lucră
rilor.

Marea majoritate a vorbitorilor - 
au subliniat hotărîrea lor și a co
lectivelor din care fac parte de a 
nu-și precupeți eforturile pentru 
realizarea indicatorilor de plan pe 
*967 șl îu anii următori.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuv ntul tovarășul Roșea Nicodim, 
care a arătat că hotărîrea conducerii 
de partid de a supune dezbaterii 
oamenilor muncii sarcinile ce Ie 
stau în fată este o acțiune care 
trebuie transpusă în viață cu toată 

Subliniind 
cele ’ luni 
atras aten- 
unul din

grija și răspunderea, 
realizările șantierului pe 
ale anului, vorbitorul a 
ția asupra faptului că
principalii indicatori de plan — 
productivitatea muncii — nu a fast 
realizată și această stare de lucruri 
trebuie 
gtndire 
pentru 
cRutare
a se ajunge la realizarea și depăși
rea acestui indicator.

Realizările superioare anilor tre- 
cuți dobîndite de colectivul șantie
rului. a arătat în încheierea cu- 
vîntului său tovarășul Reșca, sînt 
o dovadă a capacității lut și o ga
ranție a faptului că sarcinile anului 
viitor și ale cincinalului vor fi în
deplinite cu succes.

să constituie un motiv de 
inginerească și de acțiune 
conducătorii de lucrări, de 
a unor căi eficiente pentru

27 august
PROGRAMUL I: 5,00 BULE

TIN DE ȘTBU; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Spart Buletin 
meteo-rutier; 7,30 Piese de es
tradă; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Emisiune de cântece si 
jocuri; 8,30 La microfon, neta 
dia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : îngrijirea noului năs
cut; 9,35 Muzică populară; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
CSnteoe de Mauriciu Vescan,- 
10,15 Orchestre de muzică 
populară,- 11,20 REVISTA LI
TERARĂ RADIO; 12,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,30 Cîntece din fol 
dor; 12,45 Concertul în Re 
major pentru vioară și orches
tră de Geaikovski; 13,22 Muzi- 
că ușoară;- 13,30 Interpret! de 
muzică populară; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Varietățile estra
dei; 14,40 Marș indian din <J- 
pera „Afiieana" de Meyerbeer,-
15.30 Caleidoscop muzical; 16.00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,00 
Album de piese corale; 17,15 
Melodii mai puțin cunoscute;
17.30 Muzică populară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Re
cunoașteți interpretă!?; 18,40 
ȘTIINȚA, TEHNICĂ, FANTE
ZIE; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 
Varietăți muzicale,- 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești; 
21,05 Sport; 21,15 Seară de bal; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Program susținut de orchestra 
de estradă a Radioteleviziiinii; 
22,45 Tonomat de sîtnbătă sea
ra; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

I
J

FrontispicF
Pe irontlspicii se situează de obi

cei faptele demne de lauda. Vom 
contraveni conștient acestui prin
cipiu și vom situa pe frontispiciu 
atitudinea de pseudopreocupare a 
conducerii unei instituia.

Ttecind pe lingă clubul din bo
rtea, am fost izbiți de două reali
tăți alăturate: in fata clubului or
dine, curițtnie, zone verzi și pelu
ze de fiorii la doi pași, lingă soia 
de spectacole, pe o zonă d», circa 
15 m teren neîngrijit, plin de bă
lării, de resturi rămase de la con
strucție, în mijlocul cărora tronează 
de multă vreme o baracă fără idem Cartierul Sohodol — ParoșenL O baracă de mul* uitată intre Wocurl.

copii
Tele-
Gale-

TELEVIZIUNE
2® august

18,00 Emisiune pentru 
și tineretul școlar,- 19,00 
jurnalul de seară; 19,15
ria instrumentelor: Harpa;
19,30 Studioul mic. Ecranizarea 
schițelor „Infamie" de I. L. 
Garagiale și „Amfora" de Luigi 
Pirandello; 20,00 Săptămîna: 
21,00 Avanpremieră; 21,15 Te- 
legloh — emisiune de călătorii 
geografice : Pe Dunăre — film 
realizat de Studioul de Telavi- 
zrone București; 21,45 Muzică 
ușoară pe film > Ciută Nadia 
Koo standopol (Grecia); 22,00 
Seară de balet; 22,30 Telejur
nalul de noapte; 22,40 Buleti- 
md meteorolgici 22,45 închi
derea emisiunii

n-

CINEMATOGRAFE
27 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Fantomas; Republica: Aven- 
tara; Stadion; Misterele Pari
sului; LONEA — Minerul: Bar
cagiul; 7 Noiembrie: Intllnire 
la Ischia; GRIVIDIA: Samba.
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Turneul lui de Gaulle in Africa Constituirea
DJIBOUTI 25 (Agerpres). — Ge

neralul Charles de Gaulle a sosit 
jdi în capitala Somaliei franceze, 
prima etapă a unui turneu de trei 
săptămîni printr-o serie de țări din 
Africa, Asia de sud-est și Pacific. 
Pe aeroportul din Djibouti, preșe
dintele Franței a fost întâmpinat 
de oficialitățile din Somalia fran
ceză. După convorbirile pe care 
le va avea în Somalia franceză, ge
neralul de Gaulle va sosi la 27

august în Etiopia, unde se va în
tâlni cu împăratul Haile Selassie. 
Așa cum s-a mai anunțat, genera
lul de Gaulle va aborda în cursul 
Întrevederilor sale, în afara proble
melor bilaterale și o serie de as
pecte ale situației internaționale. 
Unul din momentele principale ale 
acestui lung voiaj întreprins de pre
ședintele Franței va fi, vizita în 
Cambodgia și discursul pe care îl 
va rosti la 1 septembrie în aceas
tă țară.

Runda
Londra și Salisbury s-a întrerupt

a treia a tratativelor între

25 (Agerpreș). — A• SALISBURY
gențiile occidentale de presă anun
ță din-capitala Rhodesiei, Salisbury, 
că negocierile dintre reprezentan
ții guvernului britanic și 
gimului rasist rhodesian, 
începutul săptămînii, au 
întrerupte joi, fără a fi 
publicității motivele acestei acțiuni. 
Doi dintre membrii delegației bri
tanice, Watson și Wright, au ple
cat în aceeași zi la Londra pentru

cei ai re- 
reluate la 
fost brusc 
fost date

un
convorbiri-

britanic

de-a treia

PE SCURT
0 MOSCOVA. La Moscova 

a apărut volumul al doilea al 
„Istoriei Partidului Comunist 
din Uniunea Sovietică". Volu
mul conține materiale referi
toare la evenimentele din pe
rioada 1904 — februarie 1917.

a prezenta guvernului 
raport asupra stadiului 
lor de la Salisbury.

In felul acesta cea
rundă a tratativelor întire Londra 
și Salisbury nu a durat decît trei 
zile. După părerea opiniei publice 
și a cercurilor politice africane, a- 
ceste așa-zise „negocieri" nu sînt 
decît a. farsă. Scopul lor este, de 
fapt să se lase impresia că Anglia 
ar depune eforturi în scopul re
zolvării problemei rhodesiene, per- 
mițindu-i astfel lui Ian Smith să se 
folosească de răgazul actual în ve
derea întăririi regimului rasist in
staurat în mod ilegal în Rhodesia.

0 NEW YORK. Timp 
două zile consecutiv, la 
Lauderdale, Florida au 
loc incidente rasiale 
populația de culoare din
și poliție. Grupuri de negri ca
re demonstrau împotriva dis
criminării 
au fost 
Peste 20 
restați.

de 
Fort 
avut 
între 
oraș

Sosirea președintelui 
Partidului Comunist 
din Australia 
în Cehoslovacia

rasiale din S.U.A. 
atacate de poliție, 
de negri au fost a-

0 MADRID. Potrivit relată
rilor presei din Spania, numă
rul muncitorilor spanioli emi
grați în țările Europei occiden
tale în căutare de lucru s-a 
ridicat în cursul anului trecut 
la 75 000. Această cifră nu cu
prinde pe muncitorii spanioli 
sezonieri oare au emigrat pen
tru anumite perioade.

PRAGA 25 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la invitația 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a sosit joi la Praga 
președintele Partidului Comunist 
din Australia R. Dixon, într-o vi
zită de cîteva zile. El este însoțit 
de A. 
al P.C.

Robertson, membru al C.C. 
din Australia.

0 ROMA. Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Potrivit datelor oficiale, 
în Italia există 94 000 de me
dici, revenind, în medie, un 
medic la 542 de locuitori.

0 AMMAN. Un tribunal din 
Iordania a condamnat marți la 
5 ani muncă silnică trei per
soane, sub acuzația că ar fi 
membri ăi Partidului comunist, 
interzis în această țară. Cei trei 
sînt Skab Mikhail al-Ammarin, 
Wadie Mikhail Ammarin și 
Nayef Suleiman al-Ammarin.

Congresului Muncii 
din Uganda

KAMPALA 25 (Agerpres). — La 
Kampala 6-a anunțat că în Uganda 
a fost creată o nouă organizație 
sindicală sub numele de Congresul 
Muncii din Uganda care va uni 
cele două centrale sindicale ce au 
existat pînă în prezent în țară.

Potrivit declarațiilor unor condu
cători sindicali, făcute în cadrul 
unei conferințe de presă, organele 
de conducere ale celor două cen
trale au convenit să Se unifice. 
Totodată a fost instituit un Comi
tet special însărcinat cu elaborarea 
statutului noii organizații.

Prin crearea noii organizații sin
dicale, se pune capăt divergențe
lor existente de mai multă vreme 
între ,cele două foste centrale sin
dicale.

PREZENTE ROMANEȘTI
PARIS 25. Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In colecția „Poetes 
d'Aujourd'hui" a editurii Se
gers a apărut un volum din 
poeziile lui Mihai Beniuc sub 
îngrijirea cunoscutului poet 
francez Alain Bosquet. Volu
mul este prefațat de Alain 
Bosquet și prezentat publicu
lui francez de criticul N. Ter- 
tulian. Traducerea este semnată 
de poetul Guillevic.

„Acolo unde 
te Carpațil", 
că", care au 
mult interes.

Dunărea întUneș- 
„Nuntă țărărteas- 
fost urmărite cu

★

★

BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
La căminul muncitorilor din 
construcții din raionul 3 al 
Budapestei a avut loc la 24 
august o seară a prieteniei ro- 
mâno-ungare, consacrată celei 
de-a 22-a aniversări a elibe
rării României. Despre semnifi
cația zilei de 23 August a vor
bit Vadas Peter, directorul ca
sei de cultură a căminului. Au 
fost prezentate filmele docu
mentare românești „Construim",

VARȘOVIA 25. Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghițâ, 
transmite: Cu prilejul celei 
de-a 22-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul fas
cist, în sala „Mazowsze" din 
Varșovia a avut Ioc un spec
tacol de gală dat de o forma
ție de estradă din București, 
sub conducerea dirijorului Gelu 
Solomonescu. Oaspeții au lost 
salutați de Wanda Konecka, 
vicepreședinte al Sfatului Popu
lar al raionului Wola.

A răspuns Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul Republicii Socia-. 
liste România, care a vorbii 
despre importanța marii sărbă
tori a poporului român, subli
niind in același timp legătu
rile de strinsă și sinceră prie
tenie dintre România și Po
lonia.

Noi acte piraterești
ale agresorilor americani

HANOI 
mațiuni ale 
câne.

25 (Agerpres). — For- 
forțelor aeriene ameri- 

decolînd de la bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au
pătruns în zilele de 22 și 23 au
gust în spațiul aerian al Republicii 
Democrate Vietnam, bombardînd și 
mitraliînd regiuni dens populate, 
printre care cartiere de locuințe din 
Haifong, precum și periferiile Ha
noiului. Avioanele americane au 
atacat de asemenea, nave de pes
cuit aflate în apele provine.tier 
Ninh Binh și Nam Ha.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat proteste Co
misiei internaționale pentru supra
veghere și control în Vietnam, con- 
damnînd aceste noi acte ale agre
sorilor americani, care constituie o 
încălcare a acordurilor de la Ge
neva din 1954 și a suveranității 

•ș

R.D. Vietnam. Misiunea de legătură 
cere guvernului S.UA. să înceteze 
raidurile aeriene și alte acțiuni 
agresivă împotriva Republicii Demo
crate Vietnam și să respecte acor
durile de la Geneva din 1954.

Alte 4 avioane doborîfe
25 (Agerpres). 

transmise de
■ Po:ri- 
agenția

HANOI 
vit știrilor 
V.N.A., la 23 august forțele armate 
și populația din provincia Quang 
Ninh au doborît patru avioane ame
ricane care atacaseră populația 
pașnică din această provincie. Ast
fel, numărul total al avioanelor a- 
mericane doborîte pe teritoriul R.D. 
Vietnam se ridică la 1 364.

SANAA 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Sanna a anunțat că gu
vernul Federației Arabiei de sud a 
hotărît să închidă granița cu Yre- 
mjenul și să interzică operațiile co
merciale cu porturile yemenite la 
Marea Roșie. Hotărîrea prevede, 
de asemenea, expulzarea tuturor ce
tățenilor vemenițî, care trăiesc pe 
teritoriul federației.

Adoptarea acestor măsuri de că
tre guvernul Federației Arabiei de 
sud se datorește intensificării lup
tei de eliberare a patrioților din 
Adei. împotriva trupelor britanice și 
autorităților colonialiste, precum si 
agravării tensiunii politice 
această regiune.

din

ț

Un proiect de lege neconstituțional Vizita lai U Thant în Mexic
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

După ancheta de săptămîna trecută, 
Comisia pentru cercetarea activități
lor antiamericane a Camerei Re
prezentanților a aprobat un proiect 
de lege privind urmărirea penală 
a celor care participă la acțiunile 
împotriva războiului dus de S.U.A. 
în V etnam și ar ajuta într-o formă 
sau alta pe patrioții sud-vietn.i- 
mezi. Proiectul de lege, prezentat 
de Joe Pool (Texas), stabilește pe
deapsa cu închisoare pînă la 5 ani 
și o amendă de 10 000 dolari pen
tru orice persoane 
nile lor ar afecta 
trupe sau personal 
Proiectul stabilește,
pedeapsa cu 20 de ani închisoare și 
o amendă de 20 000 dolari pentru

acei care ar colecta sînge și medi
camente pentru a le trimite pa
triciilor din Vietnamul de sud.

Potrivi* agenției France Presse, 
proiectul de lege se pare că va în- 
tîmptna dificultăți în Senat. Ram
sey Clark, ministrul adjunct ai Jus» 
titiei l-a calificat drept „inutil" și 
„ neconsti tu țional".

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager- 
pres). — Miercuri seara, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a so
sit în capitala Mexicului într-o vi
zită oficială de două zile. De aici, 
U Thant urmează să plece în Chile, 
unde va rămîne patru zile. Ea so
sire, CI Thant a declarat că în cursul 
întrevederilor sale cu șefii de stat 
și personalitățile politice ale celor 
două țări vor fi discutate probleme

privind relațiile dintre aceste 
și organizația internațională pe 
o reprezintă.

In călătoria sa prin ceie două 
țări din America Latină, secretarul 
general 61 O.N.U., U Thant, este în
soțit de subsecretarul O.N.U. pentru 
probleme politice speciale, Jose Ralz 
Bennett, secretarul personal, Do
nald Thomas, și atașatul de. presă 
personal, Ramses Nassif.

care prin acțiu- 
deplasările de 

tehnic militar, 
de asemenea,

„Revolta generalilor*

f

încheierea întrunirii miniștrilor 
de externe ai țărilor nordice
'COPENHAGA 25 (Agerpres). — 

Reuniunea miniștrilor de externe ai 
Danemarcei, Suediei, Norvegiei, Fin
landei și Islandei, deschisă marți la 
Aalborg, a luat sfîrșit miercuri sea
ra, In comunicatul dat publicității 
la încheierea întrunirii se arată că 
cele cinci țări sînt de acor-i 
Jjfivinta extinderii colaborării 
în toate domeniile.

Totodată, în comunicat este 
cizată poziția comună a țărilor
dîce privind reglementarea conflic
tului' vietnamez pe baza dreptului 
popprului vietnamez de a dispune de

în 
)or

pre-
nor-

viitorul său. Participanta la întru
nire au condamnat politica de apart
heid a guvernului Republicii Sud- 
Africane și și-au propus să aducă 
în discuția apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U, adop
tarea unei noi rezoluții cu privire 
la această problemă. Miniștrii de 
externe ai țărilor nordice au con
damnat, de asemenea, declararea 
unilaterală a independenței Rhode
siei E’ si-au definit totodată poziția 
fată de forțele O.N.U. în. Cipru . și 
alte regiuni ale lumii, la care unele 
țări nordice contribuie cu unități 
militare.

Demiterea sau demisia 
a, trei generali vest-ger- 
mani cu poziții cheie în 

• Bundeswehr — generalul 
Trettner, inspectorul ge
neral al Bundeswehrului, 
generalul Paaiitzki, in- 

. spectorul general al for
țelor aeriene, și genera
lul Pape, comandantul 
regiunii a treia militare 
(•Dusseldorf) _ dezvăluie 
existența uilei crize în 
rapoartele dintre șefii 

i și autoritățile 
cărora constituția 
le conferă supre- 

asupra forțelor ar- 
Oricare ar fi mo- 
invocate în cere

rile de demi&ie — fie că 
este vorba, cu adevărat 
sau nu, de divergențe 
de vederi în problema 
înzestrării forțelor arma
te vest-germane cu avi
oanele „Starfighter" (61 
dintre ele s-au prăbușit, 
provocînd moartea a 36 
de piloți), fie că deose
birile de vederi se refe-

mijitari 
civile, 
R.F.G. 
mația 
mate, 
tivele

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Petroșani, Str, ' Republicii ar.

nebuloasa 
drepturilor 
armată — 

evidențiază

ră Ia foarte 
chestiune a 
sindicale în 
conflictul
ceea ce pentru agenția 
France Presse reprezintă 
„o criză de încredere 
între comandamentul ar
matei și guvern". Esen-

COMENTARIU
ta problemei se rezumă 
în încercările de dată 
mai veche ale generali
lor de a ieși din cadrul, 
ce li se pare prea strimt, 
impus de constituție 
Este vorba, așa cum re
marcă și ziarul vest-ger- 
man „Neue Ruhr Zei- 
tung", de tendința gene
ralilor de a pătrunde în 
sfera politicii și de a im- 
Dune „hotăriri pentru 
care numai autoritatea 
politică aivilă este com
petentă". Mai clar se ex
primă ziarul francez „Le

Figaro": „Este în afară 
de orice îndoială că ar
mata federală nu mai 
acceptă în mod voluntar 
primordialitate 
vile asupra 
militare". O 
similară face 
„Paris Jour": 
wehrul ar dori 
constituie într-un verita
bil Pentagon care 
aibă puteri efective 
fel de mari ca cel 
Washington".

Unele ziare vest-ger- 
mane, nu fără accente 
oarecum electorale, con
sideră că generalii au 
putut aduce acest con
flict în discuție publică 
datorită unei ineficiente 
a guvernului. Ziarul 
„Neue Ruhr Zeitung", 
apropiat de Partidul so
cial-democrat, vorbește 
despre existența unui 
„vid politic", în care ge
neralii încearcă să pă
trundă. „Kâlhische Rund- 
schau" reproșează con-

puterii ci- 
afacerilor 

constatare 
și ziarul 
„Bundes- 

să se

să 
la 

din

ducerii Ministerului Apă
rării de a nu fi putut 
„Niciodată domina difi
cultățile puse de reface
rea rapidă a Bundes
wehrului".

„Revolta generalilor" 
— expresia pare să fi 
intrat în limbajul curent 
al presei străine — com
plică fără îndoială cli
matul politic din R.F.G., 
deja afectat de disen
siunile din interiorul 
partidului de guvernă- 
mînf Uniunea creștin-de- 
mocrată, agravate că ur
mare a pierderilor de 
voturi suferite de acest 
partid în recentele ale
geri locale, și de situația 
economică precară.

„Revolta generalilor" 
este cu atît mai preo- 
cupantă penlru guvernul 
de la Bonn cu cit neli
niștea din armata vest- 
germană ar putea, după 
cum remarcă și agenția 
France Presse, să slă
bească poziția R.F.G. în 
N.A.T.O., unde ea ar 
dori să joace un rol pre
ponderent.
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