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Tovarășul fficolae Ceaușescu 
tovarășul 

MMitoii al Biroului Politic

r orășenescOrgan ai Comitetului orășenesc Petroșani aM’îC'.R. și al Sfatului

Rudolf, 
frunte 
împre-

Minerul Karacsonyi 
șeful unei brigăzi de 
de -la mina Paroșeni, 
ună’ cu ortacii lui înainte de 

xa intra în subteran.

SIMPOZION

6EBR6E m».
I , 1 

ț J. . L
Azi se .împlinesc o sută de 

ani de la nașterea puetuhit 
George Coșbjic, um|i*'d|ixlri cel 
mai de seamă reprezentanți iți 
literaturii și culturii român^ 
Cu prilejul acestei aniveNtiți > 
în întreaga țară au loc-1 arini* 
testări culturale dedicate poe
tului patriot și cetățean Cteak* 
ge Coșbuc. Intre IS-j-SO sep
tembrie se vor organiza* „zil£K 
George Coșbuc".

In Valea Jiului prima mani
festare prilejuită de centeM 
ml lui George Gbșblic va lă- 
vea loc azi, la ora 17j la Gasa 
de cultură din Petroșani. Da£- 
pre personalitatea poetului Vâr 
vorbi profesorii Hogman Ctfț- 
nel, Verzan Marin ,și< MunteS- 
riu Mircea, Actori ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului" vor ră
cită din versurile poetului.

Tovarășul Năcolae Ceapșescu. se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
primit, la 7 septembrie, pe A. I. Pel- 
șe, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. și , președintele 
Comitetului Controlului de Partid 
de pe lingă C.C. dl P.C.U.S., care 
se află în concedii’ de odihnă în 
.țara noastră. Cu acest prilej a avut

»

In vizită la Sartnizegetusa

Miercuri. 7- septembrie, la Comi
tetul Central ăl Partidului Comunist 
Roman au continuat convorbirile 
între delegația Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului Co
munist din Austria’

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român au 
participat tovarășii: Nicofae
Ceaiișescu, secretar general al C.C. 
al' P.C.R., Paul Niculescu-Mdzil, 
membru al Prezidiului Permanent, 
al Comitetului Execytiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mimai ț>alea, se
cretar al-C.C. al P.C.R„ și Andrei

loc o convorbire care a decurs îa- 
tr-o atmosferă cordială, tovălă- 
șească. . .,^r

A participat Vastle Vlad, ment
al P.C.R., șef 

PCH. A fost, 
A. V;" <Basov, 
la București.

• < »

■bru supleant 
de secție la 
de așempea, 
ambasadorul

ft i

Stefan, prim-adj unct de șef , de sec
ție lă C.C. al P.C.R. '

Din ■ partea ' Comitetului ' Centrul 
al Partidului’ Cofnuhist din Austrii;

• au luat parte tovarășiiFranz 
Muh-ri, președintele Partidului Co
munist din Austria,J Alfred RUs-; 
chitzkă, memBru al BirbUlui’ Politic 
al C.C.-al P.C. din Austria, șp Joșhf 
Wodrazka, membru al C.C.‘ ăi PiC. 
dki Austrie, secretar. al organizației 
din landul - Salzburg a P.C. din 
Austria? " '.'■■■ ț. ■ i

Convorbirile s-au desfășurat îo- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal-

■ dă prietenie. - i . ii ;

45 de artiști amatori 
ai clubului muncitoresc 
al sindicatelor din Lo- 
nea au iăcut duminică 
o frumoasă excursie ia 
Sarmizegetusa. Cu a- 
cest prilej ei au văzul 
locurile istorice pe ca
re au trăit .strămoșii 
noștri, au iăcut cunoș
tință cu trechtul lor de 
luptă, au admirat fru
moasa cetate a 
zegetusei.

In comuna 
artiștii amatori

Excursia ia Sdrtfiize- 
getusa a fost. deosebit 
de plăcută,, instructivă 
și educativă, a-consti
tuit un stimulent ‘Pen
tru activitatea de vi
itor a artiștilor dtnatori 

■ lptteni. Multi dintre el 
du Vizitat pentru pei“ 

■ mă dată cetatea -islori- 
că a SarnlizegetUsei, 
culegi nd amintiți 
neuitat.

au prezentat, alături 
de artiștii amatori din 
localitate, un frumos 
program artistic. Tara
ful de' muzica popu
lară, soliștii vocali șl 
instrumentiști au fost 
viu aplaudați. de. ..spec- ■ 
tatori.

Locuitorii ■ comunei 
Totești le-au mulțumit 
artiștilor amatori lo
neni pentru programul 
prezentat și i-au invitat 
să: mai vină în mii locul-

La complexa! Longya M

Sarmi-

/■

o tonă

Toleșli 
loneni

UDRBA-"V| 
tehnician -f. $

Isf- exploatarea minieră din

BENEFICIARUL AȘTEAPTA

3 nulei Simeria—Petroșani
n ainpie le iflriit PRIMA :s t

uhu i

(TC.M.M.) încearcă să*l 
din nou făcînd promisiuni

preda minei lonea un șir 
la 1Q septembrie liniaaparta- 

noi. In 
ei- exe- 

fțnisajele

Un nou abataj 
mecanizat 
la mina Lupeni

Lu
pani, cm mai mare producătoare 

țară, a 
abataj 
mașini 
vorba 
meca-

de-icătănzne cocsificabil din 
intrat -în • funcțiune Un nou 
flOlital dotat cu utilaje și 
de înaltă tehnicitate. Este 
de? introducerea unui plug
nic cri - ajutorul căruia se execută 
mecanizat tăierea și încărcarea căr
bunelui, iar evacuarea lui se efec
tuează: cu puternice transportoare 
de fabricație românească.
’Abatajul are o lungime de 160 

iar capacitatea zilnică de pro- 
y ‘ duțție' este ide 450—500 tone căr

ți ne. 'Susținerea abatajului este a- 
Sigurată cu stîlpi metalici hidraulici 
$i t grinzi în consolă.

'. înaltul grad de mecanizare per
mite ca randamentul în abataj 
fie . depășit cu peste 
cărbune pe post.

Tot la această mină 
-pregătire un alt abataj 
care va intra- în funcțiune la sfîr- 
îitul: acestei luni.

se află 
asemănător

Constructorii din 
Petroșani a« pre
dat anul ăCesta 
în' folosință pes
te , 200 
mente 
prezent, 
cută 
exterioare la -blo
curile. deja pre
date.

Iată, ta . Clișeu, 
lucrindu-se la ex
teriorul 
biot.

. Fota;
N. Moldoveinu

INDUSTRIALE.
9
• unei» ra intra în ateliere ?. .

țjtirafde nevoie de âcopețiș I
' *v1 dtir lă pregătiri... nimic I

Complexul de construcții indus
triale de suprafață de la Lonea II 
are-o- importanță—deosebită pentru 
întreaga exploatare minieră Lonea: 
prin punerea în. funcțiune a- diver
selor obiective industriale se creează 
posibilitatea concentrării producției, 
modernizării minei, sporirii extrac
ției de cărbune.

Executarea acestui vast complex 
de lucrări este încredințată șantie
rului T.C.M.M. .Pînă acum, pe acest 
șantierau foșt, ridicate. o. «teamă de 
obiectivi -importante, care au ajuns 
deia.în stadiul, final, am. putea spu
ne în pragul dării lor în folosință 
către beneficiar.

sm.. nejusMicat
Beneficiarul,' așteaptă cam" de mult 

să intre -în fdlosință unor obiective 
din complexul Lonea II. Acum ccn-

Lucrările de modernizare și as
faltare a șoselei naționale Simeria 
— Petroșani se apropie de sfîrșit. 
S-a dat în circulație o nouă por
țiune "de șosea între localitățile: 
Petroșani, Banița și Merișor. In 
prezent, se execută lucrări de le
gături de șosea în pantă la Banița, 

’Peștera Bolii și Crivadia.
lucrare la care constructorii 

ie drumuri au dat un greu examen 
.a fost montarea elemenților din 
beton -și podului curbat de la Cri- 
VȘdia. El are o lungime de 100 de 
metri și este unic în țară prin so
luțiile , aplicate în construcția lui. 

; tste .'vorba de folosirea drept cofrag 
pentru turnarea acelor de siguran
ță’" a cintrelor metalice în tronsoa
ne tnari preasamblate. Această so
luție a permis reducerea conside- 
făbită: a timpului de execuție și e- 
jiminatea completă a cofragului din 
leton. i 

I

Joi 1 septembrie. E- 
levii seraliști s-au în
dreptat din nou spre 
sălile de clasă. A fost 
un prilej de. bucurie, 
întotdeauna reintîlnirea 
elevilor între ei și cu 
profesorii, constituie pri
lej de bucurie, de emo
ție lăuntrică. Cei care 
se cunosc, care au fost 
colegi și în a>nul trecut, 
discută cu aprindere 
despre ceea ce . au mai 
făcut între timp, unde 
și-au petrecut conce
diul, ce au mai citit...

Cei dintr-a IX-a însă 
nu se cunosc. Se . află 
pentru prima dată îm
preună la liceul seral. 
Se studiază pe furiș de 
Ia distanță. încearcă cu 
greu să schimbe între

INTILNIRE
. • ‘1 c.t

• „Aici, In clasa a IXa,' 
ne-am întllnit treizeci, 
de. elevi,, „treizeci de 
.cutezători pe ambarca-1 

’ tiunea științei și cultu
rii. Ne-am ocupat ti
mizi locurile ir> bănci.

ei oîteva cuvinte. E 
plăcută dar emoționan
tă această primă întîl- 
ni-re, deși toți sînt tre- 
cuți de pragul majora
tului, sînt salariați în 
diferite ’ întreprinderi 
sau instituții,

n 
i 
i 
i 
i 
i

AU ÎNCEPUT cursurile
LA LICEELE SERALE

•. Așa s-a întîmplât și 
la Liceul seral din Vul
can. Despre prima în- 
tîlnire a • elevilor- din 
clasa a D^a de 
despre prima lor
de curs, tovarășul Ioi- 
dache Iulian ne-a scris :

aici, 
oră

Iiiimile “ne băteau de 
. emoție, in, așteptarea 

profesorului. Peste cî; 
teva clipe- ușa s-a des
chis și’în-clasă a in
trat tovarășa profesoa- 
fă Filip Eldsabeta. Du- 
pă ce s-a prezentat și

ne-a înștiințat că va 
fi diriginta clasei noas-

• ' tre;- - . atmosfera ‘ s-a 
schimbat; a > devenit 
plăcută, familiară. Emo
țiile au fost îpvinse. 
începe Prima noastră 
oră de curs la liceul 
sefial.

- ' Tovarășa dirigintă a 
făcut cunoștință cu 
■aceia care aveau să fie 
viitorii săi elevi. Intre 
ei s-au aflat la prima 
oră de curs : Cerăceanu 
Luda, soră. medicală, 
Biriboi Cpnstantin, me
canic,- - soții Cazan ■ — 
Deșpina și Ion -r- rși 
mulți alții care au ve
nit la. liceu în dorință 

"de"’a* pătrunde cît mai 
' profund în tainele ști

inței, de a fi mai utili
’ lă locurile lor de muri-'

G. DINU j-,

(Continuare in pag. 3-a)

structdrul 
consoleze 
solemne.

— Vom 
de lucrări : 
electrică aeriană; la 15 septembrie 
at^liferul de dulgherie,- la 20 septem
brie ‘-turnul.de puț CU scfiipî ța 32 
septembrie atelierul electromecanic 
— promit plin de optimism tovărășii 
din conducerea acestui șantier. O 
Vizită pe șantierul de la mina Ldnea 
II arată însă că optimismul construc
torilor privind predarea obiective
lor' industriale conform' graficelor 
este nejustificat,- nu se sează’ pe 
stări de fapte reale. Iată două1 as
pecte : atelierul de dulgherie afe 
termen de predare 15 sepetribirie.' Lu
crarea. s-ar putea afirma că >n „ge
neral" este gata, însă mai sînt.cle 
executat unele „mărunțișuri" ca le
garea unor motoare electrice deila 
aerdterme, betoane nefiftisate și alte 
asemenea operații la care nu se lu
crează încă. Ba mai mult, în-inte
riorul clădirii este un depozit de 
saci de ciment, fără ca cineva sălși 
pună problema: praful de ciment mu 
intră în aparatajele, utilajele și ali- 
tomatele de pornire - existente aici ? 
.Cît, despre exterior, nu există -hici 
un drum de acces la atelier! un mor
man mare de păinînt blocînd calea 

I oricărui transport, de material lem
nos spre atelier.

Atelierul electromecanic 'este 
programat și el pentru predare la 
22 septembrie. Insă, nici pardoseala 
din interiorul atelierului nu-i gata. 
La exterior 'trebuie executată; pla
caje, ceramice ,și tencuieli, dar nu 
lucrează pe schele decît. 4 zidari I 
In asemenea condiții, cum mai este

' ' Mibai ȘTEFAN

I
1. 
i: 
i: 
l! 

I (Continuare in pag, 3-d)
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AGITAȚIA VIZUALA
ÎN MIEZUL PROBLEMELOR

Fășjnd P» poarta orieărota din oxptoatările eri- 
niexe din Valea Jiului atenția îți «ste atras* <0 
numeroase panouri, grafice, lozinci, Cb«»*ri* !■- 
tr*o bogat* varietate d* forme, agitația vtautaâ 
reflectă în mare măsură activitatea, preocupării» 
șt realizările colectivelor de mineri. Condusa, în
drumată și organizată de către comitetele de 
partid această importantă formă a munci! pottt ,e 
de masă acționează asupra conștiinței oameni
lor influentindu-i pozitiv, sporește elanul in 
muncă mobilizează la tnăeplTnirea Mrctailor * 
plen șl a angajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Aceasta, bineînțeles în măsura in care 
st respectă cfteva corințs esențiafoi in MĂSU
RĂ IN CAM I SI? ASIGURA UN CONȚINUT 
BOGAT DE IDEI, IN MÂSURA ÎN CAM ESTE 
ACTUALĂ, ÎN MĂSURA IN CAM I SE ASI
GURĂ UN CARACTER CONCRET ȘI MILITANT.

Ce ne «rată un scurt raid prin «leva din ex
ploatările noastre miniere I

f>s în măsura in care 
_ esențialei în maju- 

GURA UN CONȚINUT

EXPLOATAM MONERE

MIInI NiKlPil: 
râile (imuni

miniere sînt expuse pa
și grafice care oglin-

expuse două pa- 
core inwsaazâ

venitul național, 
de la an la an 
pentru 
Si

Și

inves- 
social-cul- 
veniturile

Aproape fără excepție. în expira* 
țările 
nouri
deșc ptmcipalele sarcini ce de
curg din documentele Congresului 
al iX-lea al partidului, obiectivele 
planului cincinal de doavoltar® a e- 
conomiei naționale pe anii 1966-1970.

La mina Petrii», în loeul cel mai 
fțeovent sînt 
nouri mori 
cu cit va crește în anii cincinalului 
pe ansamblul economiei naționale 
producția globală și productivitatea 
muncii, cu cît va scădea prețul de 
cost, oum va spori 
cum s» vor malora 
fond-urile alocate 
tâții industrial* 
titrata, pracutn 
oamenilor muncii. Intr-un panou 
expus în sala de apel, loc de ase
menea foarte frecventat de căite 
muncitorii mineri, ește» prezentată 
dinamica creșterii producției d* 
cărbune pe întreaga țară pină jn 
1970 iar dintr-un panou alăturai s» 
poate vedea cum va crește, în ace
eași perioadă, producția de cărbune 
pe exploatare și pe sectoare. Urmă
rind acest panou minorii pot retine, 
de exemplu, d-intr-o singur* privire 
că productivitatea muncii va crsște 
de la 1,245 tone pe pașț în 1966 la 
1,530 tone pe post în ultimul an «1 
cincinalului.

Panouri și grafice asemănătoare 
șînt expuse la toate exploatările mi
niere* Asemenea materiale exscată 
o mare influență educativă și mo
bilizatoare.

Popularizarea largă a obiectivelor 
planului cincinal a contribuit la asi
gurarea unui conținut bogat al re
centelor adunări în care s-au dez
bătut sarcinile de plan pe 1967 și 
pe următorii ani,. la stabilirea unor 
Răsuri tehnjco-organijatorice judi
cioase, la participarea activă la dis
cuții și la marele număr de propu
neri făcute în scopul îmbunătățirii 
activității.

Iată de ce este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să 
asigure- în continuare, prin mijloa
cele agitației vizuale, alături de ce
lelalte forme și mijloace ale muncii 
politice de masă, popularizarea cti 
mai largă a obiectivelor și sarcinilor 
stabilite ds partid pentru anii cin
cinalului, Ip condițiile actuale, cînd 
noul cincinal a sporit volumul sar
cinilor și a ridicat complexitatea lor, 
«>ste deosebit de important ca orga
nele $i organizațiile de partid să con
ducă munca politică de masă în ața 
fel incit ea să mobilizeze colectivele 
de muncitori, ingineri șl tehuKtani 
la realizarea planului în mod rițmic 
?i la toți indicatorii.

Cum răspunde agitația vizuală a- 
cestei ceriteeî 

etrag teoutia muncitorilor i&ihtai 
sînt panourile oare abordează iair-o 
formă concretă problemele arză
toare ale producției-

Conținutul multor panouri este in
spirat din problemele pe care ta ri
dică activitatea colectivului ia mod 
cutate. Tovarășul Calda Andrei, se
cretarul comitetului de partid, ne-a 
relatat cum !ntr-o prioadă unii mi
neri s-au adresei conducerii minei 
cu rectamații pentru calitatea proas
tă a cărbunelui livrat pentru uzul 
casnic. Organizația de partid, sesi
zată de acest fapt, a privit problema 
mai larg. Este necesar să se îmbu
nătățească nu nuinai calitatea cărbu
nelui destinat uzului casnic, ci și a 
celui destinat industriei și in pri
mul rînd a «cestuie. Cazul smintit 
a sugerat comitetului de partid ideea 
de a confecționa un panou cu o ca
ricatură car* să ajute pe mineri în 
înțelegerea acestui lucru și să-t mo
bilizeze concret la îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Acest panou a și 
fost expus la scurt timp, în fata clă
dirii administrative. Dedesubt șe 
poate vedre un dreen caricatural 
care înfățișează o sobă și un furnal, 
folosind cărbune de calitațe beco- 
reșpunzătoare. Soba șpune: Reîuz 
s* folosesc asemenea cărbune", ișr 
furnalul răspunde; „Și eu am des
tulă bătaie de rep eu cărbunele a- 
cesta". După desen, textul panoului 
continuă cu întrebare®: „Cine sînt 
Vinovății ? Cei notați mai jos, care 
depășesc limitei® admise de șist vi- 
xiWF*,

In continuare, șînt arătate cantită
țile de cărbune rebutate pe iun» 
august pe sectoare, |șr alături brigă
zile de mineri core neglijează cali
tatea cărbunelui. Printre ele se află 
și cele conduse de tov. Drob Gheor 
ghe, Gantz Ștefan, Păcurarii Traian, 
Șerban Nicolae și alții. Tot la mta® 
Vulcan am întilțiit un panou ÎRfă- 
țișînd un manechin care spunea: 
„Aii trebuie să lucrex ou jn locul tai 
(urma un nume scris cu creta) care 
lipsește nemotivat".

Se poate afirma, fără rezerve, că 
asemenea panouri, care vizează pro- 
blsma «sonțiata ele activității accno- 
mice, sînt eficiente. Foarte frecvent 
în jurol lor s» poartă discuții vii 
între muncitorii mineri, se ia atitu
dine împotriva llpsurUor și a celor 
vizați, se dezvoltă o opinie sănătoasă 
față de manifestările negative.

Eficient® se dovedesc și unele pa
nouri precum ti caricaturi- 
1» insetfte adeseori de versuri 
care »!nt expus» te minele Lupeni 
sau Petrila.

Este regretabil Insă că unele dm 
acestea nu tini completate la ț|H»P 
cu fapte și nume de oam'eni. Qtxor 
la mina Vulcan, unde s-au făcut 
multe lucruri bune pe Urna realizării 
unei agitații vlxuale cu conținut bo
gat, actual *ț concret, unele panouri, 
nefitnd completate, apar ca simple 
etametee decorative. Iată un exem
plu: Unul dte panourile, care vi
zase* tetărirea disciplinei în pro. 
duețte retine atenția priter-o carica
tură segeotivă: un rec trage înapoi 
da hote* un mtasr, hnpiedecîndu-1 
s* teerezA Dwaupra caricaturii un 
moto 5 „Ei continuu, re un rac 7 Pe 
fruntași înapri y trag". Debesubtui 
caricaturii citim t „fii sînt acei care 
au fifcot ti lac atmanța nemotival». 
Dar cine sînt „ed" ? In tabelul tata*!- 
tB pe rubrici, cu k. curent, ‘ i—ell

celor c«r* absen- 
«a fie cunoscut de 
Aatfel lozinca seri- 

jos a panoului:

și pr»muuele. numărul absentelor no- 
motivata, sectorul, nu găsim mei un 
nume- ProbataU, cel care «u prevă
zut atitea rubrici nu s-au glndlt că, 
pentru a avea o eficacitate reală, 
acest tabel trebuie completai ope
rativ ca numele 
teacă nemotivat 
întregul colectiv. 
»ă în partea de
„Tovarăși, să creăm opinie de masă 
contra lor. căci ei dezorganizează 
producția ți creează greutăți «Ut 
colectivului cit și familiei lor" 
— răpune fără ecou.

H (iiiiiliai! ii aista
Operatîvitaiaa cu care se schim

bă agitația vizuală este o copdiție 
primordială ca ea să-șl poată aduce 
,aportul concret la realizarea sarci
nilor economico. Prin intermediul a- 
gittatei vizual», oamenilor muncii 
trebui? să ii se aducă la cunoștință, 
în timpul cel mai scurt, problemele 
noi, sarcinile noi, rezultatei» obți
nute în întrecerea socialistă, in ac
tivitatea fiecărei exploatări miniere 
apar zilnic elemente noi — modifi
cări în desfășurarea procesului de 
producție, șe remarcă roalisăti mai 
deosebite șau apar fenomen* car» 
pot cauza rămfneri Jn urmă eta. 
Agitația vizuală trebuie Să țină ti 
d» zi pașui cu aceste evenimente, 
să influențeze efectiv activitatea o» 
mbnllpr.

O mare influentă mobilizatoare o 
exercită popularizarea operativă a 
realizărilor obținute în întrecerea 
socialistă, a> fruntașilor si metodelo: 
de muncă avansate. Din constată
rile făcute a rezultat cg, aproape fă
ră excepție, organizațiile de partid, 
precum și sindicatele și conducerile 
exploatărilor miniere nu mart defi
ciențe în această direcție,

In ziua efectuării raidului nostru 
— 6 septembrie — numai ta mina 
Vulcan realizările obținute tn între
cerea socialistă între exploatări si 
între sectoarele minai erau oglin
dite Ja zi. Pe panoul întrecerii so
cialiste din incinta minei Petrila In
să cifrele înscrise reflectau rezulta
tele existenta la dat* foarte dife
rite: sectorul II — la 26 eugusti 
sectorul II! -- la 25 august: sectorul 
IV —. la 29 august,- sectorul XI — 
la 13 august, iar situația pe exploa
tări — la 26 august. Un singur sec
tar avea realizările înscrise la zi: 
sectorul I. Aceasta donată că cei 
însărcinau cu popularizarea realiză
rilor obținute în întrecere nu-si fac 
datoria, nu sini controlați si tatei la 
răspundere de către comitetul sin- 
dicatului, iar comitetul de partid și 
birourile organizațiilor de bază dta 
sectoare trec cu ușurință peste 
această stare faptic*.

Lucrurile stau mai rău la exploa
tările miniere Uricani și Lupeni au
de graficele de întrecere șfgt com
pletate numai la zile mari. Nu putem 
fi *î acord cu soluția preconiwt?. 
de unii tovarăși drn comitetul de 
partid de te mtoa itapete de a șe 
desființa graficul întrecerii tainici: 
cei însărcinați cu completarea jgî 
tra-ta foc datoria.

■tetout* ogltatiei vizual» «sta in* 
fluemtaM wgdtiv te este tocuri da- 

indicatorii pfonu-

cărboe; 
•canonii la pre

I» produrtivitetea

despre Realizările

ta a
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pU-

tettt* unei atitudini formale »i a 
insetiet, Productivitatea muncii, cali
tatea, prețul do cota si tați indica
tori ai pianului de stat au un carac
ter dinamic. Nici un colectiv do 
1BUQC& AU i® țXHlH Mu*l|yma țu «A-* 
Uzării* obținute la un moment dm. 
Îmbunătățirile aduse organizării pro
ducției si a muncii. creștere* conți
nu* a «xportontei ta a gradatei de 
catittcare, dezvoltarea conștiinței so- 

ea unor re-

experiența noastră din Valea Jiului 
ne-a deawnaUat că harnicii munci
tori otaoeri, lupttnd cu devotament 
nanini tadepUnlrea sarcinilor puse 
In lațe ter de către partid, »i-au de- 
păoti angajamentele luate tn între
cerea socialistă

Urmărind modul in care site papu 
larizato angajamentele al reoMxărite 
în producție la exploatările miniera, 
constatăm unele aspecte care știr- 
neec o totală nedumerire. In teu» 
raidului, pe un panou expus tn in
cinta minei Uricani se putea citi 
următorul angajament: „reînnoit" al 
colectivului acestei exploatări»

„Muncitorii, inginerii și tefoițicie 
nil de ia E- M. Uricani se anga
jează ca pînă la sfîrșitul anului 1966 
să depășească 
lui cut

— 8 606 ton»
— IOT 000 lei 

țul de cost?
- 30 kg/pțal 

muncii*'.
Informîndu-pe 

obținute în îndeplinirea acestui an 
gojamant om aflat că obiectivele 
amintite au foet depășite cu muli 
timp in urmă, că angjjHtetnlul „re 
innoit" nu mai este actual. Ooiecti 
vul manei 0 extras poete plan de 
la începutul anului 1* 000 ten» de 
cărbune, 4 realiaat în 7 liîm 1 700 000 
lei economii la prețul d» cast 
obținut o productivitate cu 
kg/po*t mal mare deett cea 
nlfteată.

Aceeași situație există si in 
ce privește angajamentele luăți de 
sectoare si brlgJsl Brigada condu 
să de Soreecu Constantin, oare ta 
agitația visual* riguroasă cu un 
angațmnont do SOO tone do cărbu
ne, a extrem ta piue de la începu
tul anului 13 000 tonei

Situația aceasta nu o specifică 
numai la UrtenaL Le =M*s Lupeni. 
din conținutul agitației vizuale re
sult* că angajamentul anual pe ex
ploatare sate de a depăși planul 
cu 0000 tone de cărbune, de a 
realise 000 000 lei economii la pre
tai de cost șl de a spori producti
vitatea muncii cu 8 kg/post, in timp 
ce datele producției arată că tn nu
mai 8 luni s-au extras pesta plan 
15 800 ten* de cărbuaa, că tn 7 
luni s-au reaMut poete un milion 
tai economii la prețul de oust al că 
productivitatea muncii este mai 
mare cu 00 kg^pest față de cea 
planificata.

E curtea că organele de partid 
comitetele de sindicat și conduce
rile exploatărilor respective nu gă
sesc nimic deosebit In faptul că an
gajamentele anuale ou feat îndepli
nite la unii indicatori ou mult îna
inte de termen, pierzîndu-se aștfel 
caracterul m»bîlisator al acestor 
angajamente. GPMuderăm greșit® 
părerea unora că acest» angaja
mente trebuie în continuare menți
nute și popularitate deoarece stat 
„anuale" De aesmenes, nu putem 
fi de acord j^cl cu acei raprezea- 
tanti ai organului de partid, de sin
dicat și din conducerea minei Urt- 
cmj! care juettfică lipsa de preocu

- 1 ..
SarctaU* soaiite ee revin minerilor din Valea Jiului din 

plwul cincinal, cemnlexitalea problemelor pe care le ridică 
««ața »" exploatările minier», pun in fața organelor șl orga- 
nlzațiitor de partid necesitatea lmbunătatiril agitației vizual», 
re Meastir tom* a muncii politice de masă să contribuie in . 
mai nu« măsură te mobilizarea muncitorilor, inginerilor ș: 
tetaltioailer te productiv

Organizațiile de partid să conducă concret această acti
vitate să manifeste o grijă pamanentă pentru îmbunătățirea 
conținutului, pentru tratarea concretă șl operativ* a celor 
■oi Importante probteme- M •» dovadsască exigență împo
triva sMBifoetlrUor de toastai» să lie comMtut* tendințe 
de • tare agitație vitrata* >ui ti pentru dacei șau numai >- 
re st fie.

Saictaile sporita ce

pare pentru roinaouea augajamen- 
teldr »i a agitației vizual® prin tap- « 
tul că a fost- pmoada concediilor. 
Dor pentru muncitorii mineri a fost 
mal uter în perioada de concedii 
al îndeplinească $1 al depășească 
aaoaiamenteisI

Este cazul să amintim tovarăși
lor de la Lupeni și Uricani că, așa 
cum prevăd Directivele C.C. al 
P.C.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialist», în 
cursul desfășurării întrecerii oame
nii muncii vor ii chemați șă-și re
înnoiască angajamentele In concor
dant* cu noile condiții create, cu 
noile posibilități apărute, cu re- 
servtae descoperite.

Gasetele de parol», pate muiti- 
pteto pasfbUtăți d* a trata probie- 
mata pe cor» te ridică viata in ac- 
tivitatea oxptoatăritor miniere, con
stituie unul ten mijloacele ode 
mai importante și eficiente ale agi- 
tațiol vizual».

Otaaetivtae de redacție ale unor 
gannte de parele, îndrumate d* co
mitetele de partid, aduc un aport 
ineemnat ta mobilizarea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor la 
retaiwrea sarcinilor de producție, 
Gaseta de perete de te mina tu
peul a publicat un mare număr de 
articole scrise înlr-o formă intere- 
itmU, pe tațelesul muncitorilor mi
neri, ou privire la îndeplinirea an- 
gajamanlelor luate în înurecorea 
socialistă Și metodele avansate, a j 
criticat cu eficacitate manifestările 
de ipdtecipliflă, lipsa de grijă față 
de utilaje și alte neajunsuri. Con
tinued pe această linie, gazeta a- 
mintită a abordat șl în ultima pe
rioadă probleme actuale care au 
stat în fața colectivului ca : dez
baterea cifrelor de plan, aportul 
maiștrilor în producție, introduce
rea tehnicii noi, disciplina și altele.

Din const stările făcute eu ocazia 
raidului se pare că unele comitate 
de parțid subaprecia»! rotai gaze
telor de perete, nu sînt suficient 
convinse de aportul pe care aces
te» pot să*) educă ja educarea și 
mobilizarea oamenilor muncii & în- 
depltairea sarcinilor de producție. 
Altfel nu se explică slaba preocu
pare pentru îndrumarea activității 
colectivelor do redacție, pentru a- 
»igurarea unui conținut bogat, pen
tru tratarea problemelor majore a- 
te activității unității respectiv®, 
pentru apariția ta timp a ficăeei e- 
teții. La 6 septembrie, d» exemplu, 
ediția gazetei de perete d« la mi
na Uricani cuprindea numai dot*- 
articalo: unul intitulat „Cum ta-- ; 
timpină uteeiatii «te la E. M. Uricani 
ziua de 6 August" (comentariile 
eu privire ta operativitate sînt de 
prisos!), iar al doilea „23 August, 
a XXII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fasoiat". Es
te dar că aici nu poate fi vorba 
de o preocupare pentru folosirea 
gazetei de perete.

Situația ret® asemănătoare la Pe
trii». Toate articolele expuse erau 
scrise cu mai 
mă.

Gazeta de 
de partid și 
lui d® la mira Lonea conținea si 
ea trol articole, datat® din 3 șl 19 
august- De altfel, trebuie spus că la 
această gaz®1* nu contează atît de 
mplt tematica și operativitatea ma
terialelor deoarece, 1» înălțimea la 
care-i expusă pe postamentul de 
beton, este greu de presupus că 
minorii s» vor abate din drum pen* 
tiu a urca scările postamentului 
spre a citi artictaota

H»t« neîreas ca organizațiile de 
partid respective, preocupîndu-ș» 
de îmbunătățirea conținutului și 
creșterea eficacității agitației vl- 
tuale, să acorde atenția cuvenită și 
gazetelor «te perei».

bin® d® q lwa* în ur*

perete a comitetului 
comitetului sindicatu-

> ■



Amil editorial viitor

se anunță
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Piața și igiena
In urma șrtk-olului cu titlul 

d* mal sus. irut fa star te 
20 iulie a c., din partea Sfatu
lui popular orășenesc s-a pri
mit un amplu răspuns, din ca
re reproducem următoarele :

..„,In vederea desfacerii măguri
lor (carpete, mături, umerașe) s-au 
luat măsuri de a nu m®i fi «șeșate 
în locurile de trecere a cumpărăto
rilor. De asemenea, conducerea 
O.GL. Industrial va îndruma ma- 
.g«ztaul de mobilă de a nu mai de- 

-jrțmzita mobila în spațiul comercial 
*1 pieței.

...Pentru vînzarea diferitelor pro
duse alimentar» ea brînză, sminti- 
nă, ofumMwi, »-au făcut comenzi 
pentru halatele necesare vînzători- 
ior iar I.Q4.h. Petroșani vg executa 
vitrinele de expunere a acestor

Vînzătoarea.
2 septembrie a. c. Mai mulți cum

părători ne aflam iu magazinul A- 
li montai a din Awueosa, unde este 
vânzătoare tovarășa Duncea Ama. 
Stăm la rînd: uni* mtț-o porte, alții 
în alta. Vinaătooroa servea de zor 
numai intr-o parte. Cornbma inte
ligent tațeafa sa de mină cu ne- 
băgarea de seamă a cumpărători
lor. Ne-am adresat cu ra iniea 

k_.de a servi și tu partea noastră.
, Răspunsul veni prompt; tontă lu- 
/ mea să treacă ta partea cealaltă, 

ce mama dracutaal Mă purtab de 
colo, cele. Ei.., Și doar n-o supă
rase utoem. Bine, dar... încercă 
cineva să spnnă cew, Sui nu-i pla
ce să Ho sănătos, tună vecea vân
zătoarei. Scrieți în condica de su
gestii Și rectamații și lă&ați-mă ta 
pace. Apoi aruncă un amalgam de 
cuvinte jignitoare la adresa noas
tră, a cumpărătorilor. Și ce iuțeală 
are la gură Și la mâflăl... Tovarășă 
vînzătoare, md-aU dat rental cu na 
leu mal puțin, e făcu atentă pen
sionarul Anghel Nloolae. Nu există, 
eu nu greșesc, îi replică vlnzătoa- 
rea, apoi îl dădu leul. Și Ișsă-mă 
în pace, babalîcule I La rînd ajun
ge un ttaăr care solicită un sfert 
de kilogram de tobă. 4,50 lef, te 
rog. Da, dar kilogramul e numai 
17 lei, obiectă tțnărul. Deci face 
4,25 lei. Șl dumneata faci pe zgâr
citul I Doar nu ți i-am luat direct, 
ci ți-am cerut numai. Trebuie să 
am șl au scăzămînt doar.

Si nu-i prima dată cînd în AM- 
\jneiltara din Aninoasa se petrec a- 
^ămenea lucruri, când vînzățoarea 
Duncea Ana m» dă realul cumpără
torilor, le adresează cuvinte jigni
toare sau îneHnă balanța în... par
tea sa. Această vânzătoare știe și 
spune cam multe, dor... cam multe 
rele.

I, IOAN 
curespqndcmt

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL l; 5,00 BULETIN 

PE ȘTIRI; 5,08 Program muzical de 
dimineață; 3,15 Gimnastica de în
viorare; 5,28 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de diminea
ță, 6,00 RADIOJURNAL. Spori 

ț ^Buletin meteoautier; 8,18 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anun- 

I țuri, murieă; 6.43 Program muri 
cal de dimineață; 7,00 RADIOJUR 
NAL. Sport. Buletin metso-rutler; 
7,15 Rapsodii pentru fanfară; 7,30 
Muzică ușoară,- 7,45 Salut voios de 
pionier; a.00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 „Mult nu-e dragă Dobrogea" 
— muzică populară; 9.30 La micro 
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Durerii* de cap; 9,35 
Jocuri populare; 
PE ȘTIRI; 10,15 
mente populare; 
pionierilor; 11,00
Că șj muzica — cînieca pe ver
suri de George Coșbuc; 11,20 Săp- 
tămlna culturii bulgarei 11,35 Gas- 
tagnete și melodii; 11,45 tatwpreti 
de muzică populară; Gfaeorghe 
Eremla și Nicplae Grigore, 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin mețșo- 
ȚțrJogic; 12,10 Din operele lui Jo
hann Strauss; 12,45 Iniitaire cu mu
zica ușoară românească; 13,25 Mu 

10, OU BULETIN 
Melodii si inetrii 
10,30 Radloraetota 
Poezia româneas-

impaiRl hi n 
PNkMn ie i iHtaMt

Articolul respectiv ridica cî- 
teva probleme de gospodărie, 
care să stea In atenția celor în 
drept pentru rezolvare.

Secția de gospodărie a Sfatu
lui popular orășenesc Petro
șani în răspunsul trimis arată 
următoarele:

„Referitor la str. Ștefan cel Ma
re, nu s-a putut lucra la ea pînă în 
prezent, întrunit din fondurile gos
podărești s-au întreținut în primul 
rînd străBiie unde circulația auto 
este intensă. Ea va fi însă cuprin
să ta planul anului viitor. Tn ce 
privește problema trotuarului de 
pe strada Gării din Petroșani, se 
va studia posibilitatea executării 
lui în anul 1987".

ÎNSEMNARE

N. R. Desigur că o asemenea ati- 
ludta* nu vă face eiiiste, tovarășă 
Duncea. Vjnșătorii din co
merț trebuie să fie cinstiți, să se 
poarte respectuos cu cumpărătorii. 
Ba mal mult: să nu le ceară mai 
mulți bani decît -prețul mărfii.

«ie tttiMi de

I

K

i.i

toate

al.

cunoștințele 
la școală" 
atmosferă a 

după-

profesori, d® a 
cît mai plăcut 
activitatea pro- 
eu

I

veeiefe din fcfiiAta W?e/ Rarbâteni, aflată în deschidere.

TELEVIZIUNE
8 septembrie

CINEMATOGRAFEi
9 septembrie

Film : „Brațul

9 septembrie
zică populară cerută de ascultători; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meleo-rutier; 14,08 Almanah muzi
cal; 14,40 Muzică de operă; 15,00 
Nestemate folclorice; 15,20 Anun
țuri, reclame; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntă Elena Neagu și Florian Du
mitrescu,; 16,30 LECTURĂ ÎN FOI
LETON PENTRU TINERII ASCUL
TĂTORI : „M-am făcut băiat mare" 
de Nieuță Tănase. Citește autorul;
16.40 Concertul pentru pian. și or
chestră de Haciaturjan, solist : 
Alex de Vries; 17,15 ÎN SLUJBA 
PATRIEI; 17,45 Întrebări pe por- 
tativt 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 ÎN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Refrene ®ai puțin cunoscute; 18,40 
RADIOSIMPQZION; 19,00 O mele 
dl» pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; „cama un matelol" 
ie Vasile Veselovsțci; 19,35 Varie 
lăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
f)E SEARĂ; 20,30 Concert de me
lodii românești; 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI; 21,20 Din succesele mu 
zidi ușoare; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Recitalul sopranei Lucia Stănescu;
22.40 In orice cîntec ești tu,- 23,32 
BULETIN DE ȘTIRI.

Beneficiarul așteaptă 
predarea obiectivelor industriale...
pasibil sj se promită predarea in 
termen a obiectivelor respective îl

ia 
în 
în

Planuri, planuri...
Șantierul T.C.M.M. are în lucru 

Lonea II și alte obiective, Astlpl, 
trimestrul IV trehule sș predea 
folosință baia, lămpăria minei, casa 
mașinii de extracție și turnul puțu
lui auxiliar, jar pențru anul 1967 sînt 
prevăzute extinderea silozului de 
cărbgne, circuitele C.F.I., magazii- 
depozite, drumuri, platforme, amena
jări de incintă- Cu toate că trimes
trul IV este aproape, totuși lucrările 
Ia baie-lămpărie nu sînt ajunse în- 
tr-un stadiu prpa avansat, la casa 
mașinii de extracție a puțului auxi
liar nu s-a avansat cu zidăria pere
ților nici pînă la cota finală, încît în 
lipsa acoperișului plouă peste utila
jele deja instalate... Cît despre 
obiectivele pentru anul Viitor, ele 
se află într-un stadiu incipient.

Starea de lucTuri de pe șantierul 
T.C.M.M. — Lonea II se datorește în 
primul rînd constructorilor. Intr- 
adevăr, dacă mai au o săptămînă — 
două pînă la predarea unui obiectiv, 
de ce oare nu concentrează toate 
forțele pe el, pentru a executa mai 
rapid ultimele lucrări și astfel să-l

18,00 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar. — Vînătoaro veselă 
în junglă. — Clasa și laboratorul 
nostru,- 19,00 Telejurnalul de seară; 
19,15 Filmul documentar „Stăvilirea 
torenților" o producție a studioului 
„Al. Sabia",• 19,30 Gong : In pragul 
noiii stagiunii; 20,00 
nedrept al legii" o producție a 
studiourilor engleze, 21,35 Emisiunea 
„Viori și chitare" —- emisiune mu
zicală de Ștefama Dorian; 22,15 Te
lejurnalul de noapte,- 22,25 Buletinul 
meteorologic; 22,30 închiderea emi
siunii.

PETROȘANII — 7 Noiembrie i
Dragostea șj moda; Republica; Es
crocii la mănăstire,- Stadion: Uno
ra le place jazzul; LONEA — Mi
nerul: Noaptea iguanei; 7 Noiem
brie : Laleaua neagră; ANINOASA: 
La era 5 după-amiazȘ; VULCAN : 
Ce ș-a întjmplat cu Baby Jane; 
CRIVIDIA: A dispărut o navă; 
LUPENI — Cultural: Fantomas. 

poată d< in iotoetaW? in oc«*t 
s-ar reduce continuu numărul 
obiective aflate în grija șantierului, 

încetineală și Mpsă de orientare 
gospodărească și organizatorică se 
manifestă și la lucrările de la casa 
mașinii de extracție a pufului auxi
liar. Mașina și alte utilaje sînt deja 
înăuntru, dar constructorii mențin 
doar 2-3 zidari la clădire neuigan- 

■tînd executarea acoperișului încît 
plouă peste utilaje. De asemenea, 
centrala termică încă nu-i pusă la 
punct pentru a funcționa (ueavind 
buncherele de cărbune). Apoi, după 
cum s-s arătat, ia cele două ateliere 
nu există asigurate căi de acces, 
pentru că sistematizarea incintei, 
construcția liniei forate și a dru
murilor sînt planificate doar pe anul 
viitor- Tot pe acest șantier în pri
vința pregătirilor de iarnă se vor 
fiice doar propuneri pină la 15 sep
tembrie,..

Pe șantierul complexului tone» ti 
se pot preda în luna septembrie pa- 
tru obiective industriale importante 
pentru exploatarea minieră : turnul 
cu schjp, Hnia electrică aeriană, ate
lierul electromecanic și atelierul de 
dulgheri». Pentru aceasta însă. Con
structorii șantierului T.C.M.M., con
ducerea șantierului Valea Jiului — 
Petroșani ai T.C.M.M. au datoria să 
organizeze mai bine activitatea, v-on- 
centrînd forțele pe obiectivele a 
căror predare este iminentă pentru a 
le putea da în folosință cît ma‘ re
pede. De asemenea, acoperirea casei 
mașinii de extracție a puțului auxi
liar pentru a nu ploua pe utilaje, o 
mai bună gospodărire a materiale
lor de construcții și efectuarea din 
tttnp a pregătirilor de iarnă sînt ce
rințe tie prim ordin care stau Tn 
fota constructorilor de pe acest 
șantier.

Obiectivele industriale din cadrul 
complexului Lonea II «ă fi* realizate 
în conditiuni cît mai bun*- 

(Utmaie Sin pag. l-a) fer£ plăcută, de opti
mism. Iar noi, elevii, 
ne-am manifestat hotă- 
rîrea de a învăța cu 
sirgutață. de a face 
din clasa noastră o 
clasă fruntașă, de a 
nu orea greutăți tova
rășilor 
îmbina 
și util 
ductivă
acumulate

Aceeași 
dominat

că, .societății noașțr*.
Apoi tovarășa diri

gintă ne-a vorbit des
pre îndatoririle elevilor 
seraliști, ne-a dat în
drumări prețioase ta 
oeea c© privesta activi
tatea noastră de elevi,

Brima întîlnire a 
noastră, a elevilor se- 
raliști dintr-a IX-a, pri
ma oră de curs s-au 
desfășurat ln.tr-o atmos-

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească unnătu*- 
condiții: sticla să se 

curgă benzină din rezervor, 
rate, sticla să nu fie spartă 
blocat, fitilul și apiinaătorul 
lovească sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorii! mag 
netic blocat, iar globul de protecție să nu ii* spart *au crăpat

îmbine perfect cu sitele și relervprnl, m 
sitele să tie curate șl să nu He deterto- 
sau crăpată închizătorul magnetic al Ite 
să funcționeze perfect vîrful rtztigutal **■■*

vsioriflcă 
vedea lu- 

40 de re
de versuri

Peste 2 800 de titluri într-un tiraj 
d* 40 milioane d* *x*mpiar* etat 
cifre care anunță încă de pe acum 
bogata activitate editorială a asu
lui viitor.

Ca și în anii precedent!, literatu
ra beletristică va ocupa un Ioc de 
frunte; 730 de tiUuri din car* 458 
din literatura originală vor apare 
într-un tiraj de circa 16 000 000 de 
exemplare. Alături de cărțile ce 
vor fii tipărite ca urmare a grijii 
cu care statul nostru 
moștenirea literară, vor 
mina tiparului aproape 
mane și 25 de volume 
ai căror auturi stint scriitori ai ge
nerației d* ară. Acestora 11 *e *- 
daugă un însemnat număr d* an
tologii, precum si nuraeraa** «pe
re valoroase, îuțfeoșubi ceniempe- 
rane, traduse die 40 de literatori 
naționale.

In domeniul științeler ap item to" 
șl teoretice sînt prevăzute să «poc* 
aproximativ 1 000 de tifcfari. Jnte* 
acestea, un lec de seamă il w 
ocupa lucr&rite d* sinteză oare •* 
referă la momente importante 4to 
istoria neperului și la vatariActo** 
gândirii uragreaisi», din tara Mos
tră. Vor fi tipărite lucrări «te Ir 
tindere cum ar fi; volumul. FV *« 
„Istoria României", „Istoria Parti
dului Comunist Român", „lodartria- 
lizarea societiotă si deaveitenw •- 
conomică și sootahstă a Remtaite*. 
„Războiul de independentă Idrt— 
1878", „Btairea Princtoatetor" *«C-

In sfirștt, cartea d* artă *o • 
reprezentată prin 300 
monografii și Jbume.

amiază în
liceelor serale dto V«- 

tie# Jiului. Acum ele
vii seraJMli «u daja o 
săptăatiaă- vechime ta 
școală. Au intrat în at
mosfera de iuoru intens, 
și • bina că e E 
o realitate a zilelor 
noastre ca tot ma> multi 
□amâni ai mim cil să 
pășească pragul lice
elor și gl facultățile 
să soarbă din nectarul 
științei și tehnicii.

k_.de


STEAGUb R©ȘB

ViDTR iNmWRTiOMRlR
Comunicai comun 
italo-român

La invitația minist'ruliii afacerilor 
e:<eme ai Republicii Italiene, 
A^atore Fanfani, ministrul aface
rilor așterne ' al Republicii Socia
li: Romârria, Corneliu Mănescu,
a «rteCtua o vizită oficială la Roma 
ÎI zilele de ■' 5, 6, și 7 septembrie 
I960.

Ei timpul șederii sale la Roma, 
înmiiși afacerilor externe român 
a lost primit de președintele Re- 
pțtblicii; Giușeppe Saragat, și a avut 
cohvorblm cu președintele Consi
liului, de Miniștri, Aldo Moro, și 
cu'' vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, 'Pietro Nennî.

Cei doi miniștri de externe au 
pțocedat la un schimb de vederi 
așupra, principalelor probleme in- 
terhaționale actuale — mondiale 
și europene -- și au examinat si- 
triația tatuată • a '-relațiilor bilate
rale dintre România și Italia. La 
întrevederi au .luat parte ambasa
dorul Republipii Socialiste România 
La Roma, Cornel Burtică, și am- 
bas&ddrui Republicii Italiene la Bu
curești, ‘ Ni acolo Moscato, precum 
șr funcționari. superiori ai ambelor 
părți. '

l Având , î n vedere îngrijorarea. pe 
care io . suscită actuala situație in- 
teraa-țională, ambele părți au con
venit asupra oportunității de a dez
volta .și intensifica eforturile peri- 
tau. .consolidarea păcii șl a destin
derii în lume. Un factor impor- 
tazft în acest scop a fost conside- 
rpt-slabilirea între toate statele, in
diferent de orânduirea lor politică 
și socială, de relații de colaborare, 
tfeșate pe principiile independen
ții și suveranității naționale, ega
li ții în drepturi, neamestecului 
bf - treburile interne și respectării 
intereselor reciproce.

• In examinarea relațiilor bilaterale 
cfintre cele două țări în sectorul

economic s-a Luat act cu saiHsfac- 
ție de dezvoltarea continuă a 
schimburilor reglementate de acor— 
dul comercial de lungă dufhtă An 
6 septembrie 1965, și de perspec
tivele favorabile pentru intensifica
rea lor constantă. S-a evidențiat do
rința comună de a facilita realiza
rea acestui obiectiv, înlăturând 
greutățile care mai există în calea 
schimbului de mărfuri pe plan bi
lateral și de a favoriza inițiativele 
concrete în acest sens, cum ar fi, 
de exemplu, orice măsură în ve
derea aplicării acordului româno-ita- 
liian de colaborare economică, in
dustrială și tehnică dintre Româ
nia și Italia. Apropiata sesiune a 
Comisiei mixte prevăzută de acest 
acord va facilita elaborarea unor 
asemenea măsuri.

S-a constatat, cu deosebită plă
cere, dezvoltarea favorabilă a 
schimburilor dintre cele două țări 
în domeniul culturii, științei, artei 
și tehnicii, ca urmare a îndepliftirii 
programelor de schimburi culturale 
încheiate în 1962 și 1964 și a acor
dului de cooperare științifică și 
tehnică semnat în 1964. Cele două 
părți au convenit asupra necesită
ții de a da acestor schimburi un 
nou cadru prin încheierea unui a- 
cord cultural, care să permită lăr
girea sferei actuale de cooperare.

De asemenea, cei doi miniștri au 
convenit asupra ' oportunității' ‘dez; 
voltării relațiilor consulare între 
cele două țări, avîndu-se - în ve
dere și încheierea unei convenții 
consuiare.

Ministrul afacerilor externe 
al României a invitat pe mi
nistrul de externe Fanfani să 
facă o vizită oficială în România. 
Ministrul de externe italian a ac
ceptat invitația. Data vizitei va fi 
fixată ulterioi, pe'căi diplomatice 
obișnuite.

PREZENTE
TOKIO 7 (Agerpres). — Sub ausr 

pielile Ligii iU:.N£.S.C.O. pentru ar
tă și educație din Japonia, a fost 
organizăm o ’expoziție internaționa
lă^ de artă populară in cadrul că
reia a fost prezentat un stand de 
obiecte de artă populară romă- 
netâeă.

Ati participat M. Harigai, șeful 
Utecției culturale din Ministerul 

-ATOfeeritot Externe japonez, II. 
Tuone, secretar general al Co
misiei naflonaie japoneze pentru 
U.N.E.S.C,Q., ambasadori și membri 
ăi Corpului diplomatic din Tokio, 
depdthți, oameni de artă și cultu
ră, ziariști.

A fost prezent, de asemenea, Ion 
DâtCU, îbaSadorul Republicii So
cialiste România la Tokio.

★
LENINGRAD 7. Corespondentul '■ 

Agerpres, S. Podină, transmite: In 
sălile palatului Tavriceski din Le
ningrad deschis un simpozion 
international cu tema proiectarea

ROMANEȘTI
și realizarea construcțiilor cu des
chidere mare a acoperișurilor fă
ră susținere suplimentară. La 
simpozion participă specialiști din 
29 de [ari care vor dezbate timp 
de patru zile 80 de rapoarte și re
ferate. Din țara noastră participă 
un grup de specialiști de la 
C.S.C.A.S. și de la Ministerul indus
triei construcțiilor. In sălile palatului 
a fost deschisă, de asemenea, o ex
poziție cate oglindește experiența 
acumulată în întreaga lume în ceea 
ce privește realizarea construcțiilor 
din elemente spațiale.

★
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 

Budapesta s-a dschis cel de-al doi
lea simpozion ungar în problemele 
anatomiei plantelor. In afara spe
cialiștilor unguri, la lucrările sim
pozionului care vor dura trei zile, 
participă cercetători din Cehoslova
cia. Polonia, R.D.G., R.F.G., Austria, 
România, Elvefia, U.R.S.S.

Kai Uwe von Hassel 
va fi menținut 
în guvern

BONN 7 (Agerpres). — Condu*?; 
cerea partidului Uniunea creștin ■ 
democrată s-a întrunit pentru a e-f" 
xamină situația creată în urma re
centelor schimbări care au avut loc 
în comandamentul Bundeswehrului.

Potrivit agenției France Presse, 
în comunicatul dat publicității ■ la 
încheierea întrunirii se arată că, în 
cursul dezbaterilor cancelarul Lud
wig Erhard, a declarat că ministrul 
vest-german al apărării, Kad Uwe 
von Hassel, va fi menținut în'pos
tul său.

Acțiuni ale patrioților sud-vietnamezi
ȘAIGON 7 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, pa- 
trioții din Saigon continuă acțiunile 
Iot de boicotare și sabotare a pre
gătirii așa-zjselor „alegeri generale" 
ce urmează să aibă 10c duminică m 
Vietnamul de Sud. Astfel, în -cursul 
zalei de marți au avut loc două ex
plozii la centrele electorale din Sai
gon. Una diin acestea s-a produs la 
centrul situat într-o clădire din ve
cinătatea bazei americane Tan Son 
Nhut. Cealaltă explozie a provocat 
distrugerea unei însemnate cantități 
de material propagandistic la un 
birou de vot din suburbia iaigoneză 
Gholon.

Agenția 
subunitate 
americani
A* ..;

băiatul a scăpat teafăr. Fiind supus 
unui nou interogatoriu el a recu
noscut că respectivul ■, teren a fost 
minat de el însuși. Totuși, a accep
tat să-i conducă 
amintită, dar din 
ricani âu nimerit

la . ascunzătoarea 
nou militarii ame- 
pe un cîmp minat.

RHODESIA

Ședința Consiliului N.A.T.O.
PARIS .7 (Agerpres). — Miercuri tă aeriană și de transmitere a in- 

a avut ;lgc îa Paris obișnuita ședin-
ță săptătnînală a Consiliului Per
manent aî.NĂ.Ț.O,, prezidată de 
secretarul general al acestei orga
nizații Manlio Brbsio.

In cadrul ședinței, reprezentantul 
perthanent al Franței la N.A.T.O., 
Pierre de Leusse. a comunicat par
tenerilor atlantici că, începând din 
amil 1967, guvernul francez nu va 
mai contribui la cheltuielile afecta
te sistemului de infrastructură ăl 
NATO, precum și la cele măi 
mliHe dintre bugetele militare ale 
parjtului -atlantic, cu unele ■ excep
ții, . privind cercetările tehnice și 
operațiunile antisubmarine.

Bl a precizat că Franța va con
tinua să contribuie,- totuși, la chel
tuielile destinate sistemului de aler-

formațiilor.
Se menționează că hotărârea Fran

ței de a-și reduce considerabil con
tribuția la bugetele militare ale 
N.A.T.O. urmează retragerii aces
tei țări din organismele integrate 
ale alianței atlantice.

Potrivit agenției France Presse, 
în cadrul ședinței Consiliului Per
manent al N.A.T.O. o serie de re
prezentantă ai țărilor membre ale 
acestei organizații și-au exprimat 
regretul față de ultima hotărâre a 
guvernului francez, considerând că 
ea constituie o nouă dovadă _a fap
tului că Franța se îndepărtează din 
ce în ce mai mult de alianța atlan
tică. Demersurile anunțate de gu
vernul francez urmează să fie dis
cutate de partenerii săi atlantici în 
cursul săptămînii viitoare.

După înăbușirea 
loviturii de stat din Siria

DAMASC 7 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu difuzat de postul de ra
dio Damasc, după eșuarea lovituri4 
de stat oiganizate de aripa de 
dreapta a partidului Baas, se men- 
ționbăză că guvernul tării a primit 
o telegramă prin care este asigurat 
„do sprijinul guvernatorilor, al 
taților forțelor armate terestre,

u na
me-

riliine și aeriene, a diferite sindicate 
siriene, precum și din partea a nu
meroase organizații ale partidului 

Intr-o declarație publicată 
conducerea națională a par- 

Bass se menționează că 
de complotiști a m stilizat 

si s-

PE SCURT
♦ HOUSTON. D-na Espe

ranza del Valle Vasquez â . pă
răsit spitalul metodist din 
Houston (Texas) la patru săp- 
tărnîni și o zi după o operație 
dificilă în cursul căreia i-a fost 
transplantată provizoriu o . ini- . t" 
mă artificială. Aceasta din ur
mă a funcționat timp de șase, 
zile pentru a permite însănă- , 
toșirea unei părți a inimii ei 
bolnave care a fost operată. , 
D-ha Vasquez este singura, per
soană care a supraviețuit pînă 
acum acestei intervenții chirur
gicale delicate efectuate de 
specialistul american dr. Mi-, , 
chael Debakey.

< HANOI. Agenția V.N.A. 
îWftSSiS că unitățile antiaerie
ne ale armatei populare viet
nameze continuă Să provoace 
pierderi forțelor aeriene ame
ricane în timpul raidurilor,, a- 
supra R. D. Vietnam. In ulti
mele două zile, numai în pro
vincia Quang Binh au fost, do- . 
borîte patru avioane america
ne, printre care un avion de ■■ 
tipul „F-105". Agenția preci
zează că numărul total al aia- * 
oanelor americane doborâte pî
nă la 5 septembrie se ridico
la 1 397.

+ LONDRA. Potrivit date
lor Ministerului de Finanțe bri
tanic, rezervele centrale valu
tare au scăzut în luna august

I

Amendament în scopul
intensificării terorii

U.P.I. informează că o 
a infanteriștilor marini 

a găsit marți un tînăr 
partizan de 14 ani, ascuns într-un 
pî'riuAla sud-vest de Da Nang. El 
intrase complet sub apă și respira 
cp ajutorul unui tub scos Ia supra
față. Fiind interogat, băiatul le-a spus 
seldiatilor că este dispus să-i con
ducă la o ascunzătoare a forțelor pa
triotice. In locul acesteia el i-a con- 
<îtrș într-un cîmp minat. Un*purtător 
dș cuvînt militar american a afirmat 
că pierderile au fost „ușoare", însă

O declarație a lui
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 
Președintele Republicii Dominica

ne, Joaquin Balaguer, a afirmat in
tr-un discurs radiotelevizat că pe 
întreg teritoriul tării domnește ordi
nea. El a dezmințit zvonurile potri
vit' cărora- ar. exista agitația în rîn- 
du] forțelor armate dominicane.

, Observatorii consideră că. pre-

SALISBURY 7 (Agerpres). — Agen 
țiile de presă anunță că mtrfi Par
lamentul rhodesian a aprobai proiec
tul de lege privind introducerea 
unor amendamente la constituția ță
rii. Noile amendamente vor permite 
jegimulut 'asist al lui Ian Smith să 
ordona arestarea și aruncarea .n în
chisoare a persoanelor care ar fi po
trivnic* politicii duse de guvern, fă
ră a Tai fi judecate sau urmărite 
de justiție.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui agenției United Press Internatio

- ’' - 'S- c i
: nai la Salisbury, proiectul a fost 

aprobat Ai 49 de voturi, contra și 
30 abțineri. De la vot s au abținut 
membrii opoziției care au boicotat 
dezbaterea proiectului de lege.

I.

Balaguer
ședințele dominican a răspuns prin 
acest discurs la declarațiile unui 
senator nord-american care a cerul 
trimitrea în Republica Dominicană 
a unei comisii însărcinate să exa
mineze dacă sînt semne ale unei 
lovituri de stat și a recomandat in
tervenția Organizației Statelor Ame
ricane.

- - NEW YORK 7 (Agerpres). — In 
rândurile Partidului democrat din 
S.UA. crește nemulțumirea față de 
politica -guvernului Johnson în Viet
nam. Crițicile la adresa actualului 
curs al politicii americane se ascut, 
mai ales, acum în preajma alegerilor 

, pentru Congres și înaintea deschide
rii congresului Partidului democrat 
în diferite state ale S.U.A. In aju
nul congresului Partidului democrat 
din statul New York, una dintre cele 
mai. influente organizații a acestui 
partid, un,mare număr de democrați, 

' printre care și numeroși activiști po
liției vor prezenta un proiect de

Baas". 
ieri de 
tidului 
giupn1
elemente antiguvernamentale 
portuniste, grupuri de fanatici, pen
tru a organiza înlăturarea actualu
lui’ guvern prin forță și teroare. 
Declarația arată că toți cei care s-au 
făcut vinovați de această tentativă 
de lovitură de stat urmează să fie 
judecați de către o curte 
tate specială. In aceeași 
se spune că elementele 
au găsit sprijin în afara
Siriei. S.U.A. și Arabia Sau Sită 
finanțat acțiunile conspiratorilor 
«împotriva lumii progresiste arabe" 
set spune în încheiere în declara
ție.

de securi- 
declarațio 
antistatale 
q'arsțăior 

au

rezoluție în care se condamnă ac
țiunile agresive ale Statelor Unite 
în Vietnam și se cere revizuirea ime
diată a politicii americane față de 
problema vietnameză. De asemenea, 
rezoluția condamnă încercările au
torităților de a înăbuși mișcările de 
protest din S.U.A. împotriva agre
siunii din Vietnam. In acest sens 
sînt criticate recentele „audieri'' în 
Comisia Camerei Reprezentanților 
pentru cercetarea activității antiame- 
ricane a unui grup de tineri care 
s-au pronunțat împotriva politicii 
guvernului și au cerut încetarea răz
boiului din Vietnam.

cu 18 milioane lire sterline.
cifrîndu-se la 1 126 milioane
lire sterline.

Luna august a fost cea de-a
șasea lună de cînd rezervele
valutare scad , continuu. Tota
lul pierderilor valutare din a- 
ceastă perioadă se ridică ia 
117 milioane lire sterline,

ATENA. Ea Atena stația 
seismică a înregistrat în noap
tea de marți spre miercuri trei 
cutremure. Primul a fost cel 
mai puternic și a avut epicen
trul la 250 km nord-est de A- 
tena. Celelalte două, de inten
sitate mai slabă, al căror epi-. 
centru s-a situat la 25 de km 
nord-est de Atena, au fost re
simțite în capitala Greciei. Nu 
au fost semnalate victime sau 
pagube importante. . .

PR AGA. Răspunzînd invi
tației C.C. al P.C. din Ceho- 
slovacia, Ia Praga a sosit o 
delegație a C.C. al P.C. din 
Finlanda condusă de secretarul 
general Vile Pessi.

In timpul vizitei, delegata 
va avea convorbiri cu condu
cători ai P.C. din Cehoslovacia.

< CARACAS. Cei cinci ge
meni născuți în familia Prietp 
din Maracaibo (Venezuela) W 
împlinit miercuri trei arii. A- 
ceștia sînt singurii cinci 
gemeni — toți băieți — care 
trăiesc în prezent în lume.
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