
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

LA BARBATENI, 
DUPĂ PRIMA 
PUȘCĂTURĂ

La Băirbăteni, pe Valea Mier- 
leseă, constructorii de la 
T.CjM.M. s-au instalat de mai 
multă vreme. La oîteva luni 
după sosirea constructorilor 
au venit aici și minerii. Prima 
pușcătură în galeria de coas
tă a marcat „actul de naște
re" al unui nou șantier subte-
ran, începutul drumului către 
un' nou izvor de cărbune eva
luat prin prospecțiunile geolo
gice Ia multe mii de tone. E 
cărbunele cincinalului actual, 
al cincinalelor viitoare.

Intenția inițială care ne-a 
minat pe acest nou și complex 
șantier — de a consemna fap 
te și nuane de oameni antre
nați în lupta pentru zmulgerea 
comorilor pămîntului — s-a 
transformat, după discuțiile cu 
oamenii, în dorința de a trage 
un semnal de alarmă asupra 
unor stări de lucruri care nu 
au darul să bucure. Ce s-a în- 
tîmipibat la Bărbăiteni după pri
ma pușcătură ? Șeful brigăzii de 
mineri care lucrează la gale- 

. ria de coastă ce va lega Băr- 
bătenii de mina Lupeni ne-a 
spus: „Am venit aici cu cei 
17 oameni- ai mei tocmai de la 
ftidrisdentriâla de pe Argeș, a- 
nimați de dorința de a ne în
cerca mereu puterile în lupta 
cu rocile. Nu dezarmăm ușor 
ta fața greutăților și mai ales 
în fața greutăților începutului 
EKar sântem aici de aproape 
două luni și jumătate și ceea 
ce se întîmplă ne îndreptățeș
te să fim neliniștiți. In ultima 
lună cîșitigul oamenilor a fost 

. sub cel planificat și asta nu 
din cauza lipsei de interes din
partea lor. Am întîmpinat mai 

s multe greutăți care, cu mai 
' mult interes din partea celor 

cosnpetenți, ar fi putut fi evi
tate. Așa de pildă artificierul 
mai mult ne încurca decît ne 
ajuta. JDeși cam tîrziu, cererea 
noastră de a-l schimba a fost 
ascultată. Dar ce te faci cînd 
n-ai suficient aer comprimat, 
cînd aprovizionarea oii mate
riale, în special pentru arma
re, merge șchiopătînd ? Cînd 
am venit de la Argeș, condu 
cerea E.D.M.N. și-a luat obli 
gația să obțină și» hîrtiile de 
transfer pentru noi. Dar acum 
ne trezim în situația de a 
merge noi după transfer".

In această problemă am ce
rut și părerea maistrului mi
nier Hoțea loan: „Oarecare 
demersuri pentru obținerea

CU 8000000 IN PLUS
îndeplinirea consecventă a pianu

lui de desfaceri a devenit o tradiție 
la întreprinderea comercială cu ri
dicata textiile-încălțăminte din Petro
șani. De la începutul anului pînă în 
ziua de 14 septembrie lucrătorii 
I.C.R.T.I.-ului au depășit planul de 
desfaceri cu 8 000 000 lei asigurind 
6 bună aprovizionare a unităților co
merciale din regiunea Hunedoara cu 
produse textile și încălțăminte.

In perioada trecută din anul cu
rent. I.C.R.T.I. Petroșani a trimis în 
Hiagazine cu 100 000 perechi încăl
țăminte și cu 120 000 bucăți trico
taje mai mult decît în perioada co
respunzătoare a anului 1964.
. Paralel cu depășirea planului de 
desfaceri s-au obținut rezultate mul
țumitoare și la capitolul economii. 
Astfel, pe primele șapte luni între
prinderea a obținut 200 000 lei be
neficii peste plan. In același inter
val de timp s-au realizat, la cheltu
ielile de circulație, economii în Ve- 
fatte de 240 000 Iei. 

formelor de transfer s-au fă
cut de către E.D.M.N., dar for
mele încă nu au sosit. Condu
cerea exploatării a luat hotă- 
rîrea de a da drumul oameni-

loan ClOCLEl
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N? Brigadierul Apostol Iancu împreună cu maistrul Hoțea Ioan, de la 
mina Bărbăteni, consultă planurile de armare a primei galerii de coastă.

" CENTENAR COȘBUC
Numeroase manifestări comemorative în regiune

Cu prilejul centena
rului George- Coșbuc, 
în regiunea Hunedoara 
s-au organizat nume
roase manifestări come
morative. La cinemato
graful „Patria" din De
va a . avut loc un sim
pozion, care s-a înche
iat cu un recital de 
poezii susținut de ac
tori ai Teatrului de

estradă și elevi de la 
Liceul „Decebal" din 
localitate.

Pe agenda zilelor 
Coșbuc s-au înscris de 
asemenea, un montaj 
literar la Casa raional^ 
de cultură Orăștie și 
seara „Coșbuc, poetul 
național", care a avut 
loc la Alba iulia. La 
bibliotecile și căminele

PAMFLET 
| F U 
' Nu mai avea nici la- 
Icrimi. Toată noaptea 

plînsese. Alaltăieri a 
I fost zi de plată la mi

nă. Pentru masa de prinz 
s-a împrumutat la o ve- 

Icină în speranța că el 
va veni totuși. Dar l-a 

■ așteptat zadarnic. N-a 
venit. De-acum știe bi
ne că n-o să-l mai vadă 

ICîteva zile. Sau dacă va 
veni, o să lie și mai rău. IO va bate, o va scoate 
aftiță din casă.

I ? De ea aproape că nici 
nu-i pasă; • dar copiii ?
Ce vor iace ei ? Celui 
mare i s-au rupt gheiu-

I fele și n-are bani să le
I repare. Pînă Ia salariul

ei mai sini vreo zece
Izile. Ce să facă ? Cui, 

să-i ceară ajutor ?
S-a gîndit de multe 

Iori să meargă la comi
tetul de partid al ex- 

«ploatării. Dar de fiecare 
dată a renunțat în spe
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In afară de „Bine ați ve
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+ Deschiderea lucrărilor ce
lei de-a 21-a sesiuni a Adu-

. nării Generale a O.N.U.
+ Tratativele de la Sa

lisbury.
+ Interviul lui . Co.uve de 

Murville.
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culturale din Vințul de 
Jos, Rapoltul Mare, 
Sîntandrei, Băcia, Si- 
meria și din alte loca
lități s-au finut meda
lioane și seri literare 
privind opera lui Geor
ge Coșbuc, iar la Hu
nedoara și Sebeș s-au 
organizat expoziții eu 
cărți ilustrînd creația 
poetului.

ranța că el, soțul ei, se 
va îndrepta. Cînd era 
treaz ii promitea acest 
lucru. Dar de fiecare 
dată cînd avea bani, îi 
bea pe toți. Și salariul 
lui, și al ei. ztvea cîțiva 
„prieteni" Cu ei făcea 
cheiuri, cu ei venea a- 
casă beat, cu ei făcea 
scandaluri prin restau
rante.

★
Peste trei zile s-a dus 

la luciu. Ortacii din bri
gadă nu i-au zis nimic. 
Păreau că nici nu-1 ob
servă. A încercat să in
tre în vorbă cu ei, dar 
nu i-a tăspuns nimeni. 
Tăcerea îl intriga. Ce 
vor de la mine ? De ce 
nu-mi spun nimic ? Altă
dată mă certau, mă po- 
vătuiau. ' Cică de ce 
beau 1 Păi omul bea cri 
de fericire, ori de necaz. 
Asțg-i părerea lui Cas

tel, cel mai bun prieten 
al meu. El susține că I 
bea. de iericite. Dar eu I 
de ce beau ? De ferici- 1 
re ? Nu, pentru că nu-s | 
fericit. Soția și copiii 
mei fug cînd mă văd. 
Asia-i fericite ?... De ne- ■ 
caz ? Nu, pentru că nici 1 
necazuri nu am. Am ce I 
mînca, am cu ce mă im- | 
brăca. E drept că alții | 
au mai mult decît mine. . 
dar... Ei, da, ei muncesc 
mai mult. Ce să-i faci, • 
așa-i firea omului 1 A- I 
tunci, eu de ce beau ? I 
Nu știu. Ii văd pe alții. | 
Și-apoi, dacă un prieten | 
dă. o [uică, poți să-i re- , 
fuzi ? Nu. Sau poți să nu I 
te revanșezi ? Firește că • 
nu. Așa că el dă una, | 
tu una, apoi iar el, și | 
iar tu, pînă se adună.
Ei și ce-i cu asta ?... li I 
venea să strige, dar par- | 
că se temea de ceva. ■ 
Știa că argumentele sale | 
nu-s. solide, și pe ei, cei _ 
cu ,care lucrează in- a- 
bataj, nu-i poate con- •

C. IORGOVAN | 
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Consfătuire cu 
Iu C.C.

cadre mt 
al P.C.R.

Marti dimineață, la sediul Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a avut loc o consfă
tuire de lucru la care au luat pa»te 
cadire cu munci de răspundere din 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, șefi ai secțiunilor regio
nale de sănătate și prevederi so
ciale, academicieni, profesori din 
institutele medico-farmaceutice, me
dici specialiști din unitățile sanita
re, cercetători în domeniul demo
grafiei, reprezentanți ai unor or
ganizații obștești.

La consfătuire au participat to
varășii Nicolae Ceailșescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R. 
A luat parte, de asemenea, acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale.

Consfătuirea a fost consacrată 
dezbaterii problemelor privind creș
terea natalității și îmbunătățirea 
continuă a măsurilor de ocrotire a 
mamei și copilului.

Au luat cuvîntul numeroase ca
dre medicale de specialitate, care, 
au relevat însemnătatea măsurilor 
adoptate de partid și guvern pen
tru oreșterea continuă a nivelului 
de trai al populației și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a asistentei 
medicale. In același timp vorbito

Sosirea unei delegații de «activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
La invitația C.C. al.: P.C.R., marți 

a sosit în Capitală, în, schimb de 
experiență, o delegație a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condu

C R'.' O 1 I • C A
---

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 20. noiembrie 1968 
pentru alegerea unui deputat in 
Marea Adunare Națională, în locul

Dr la IU le istorie 
a mișcării revolilloaaie'ți 

Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România roagă 
pe cei ce. dețin documente, șcrisori, 
fotografii, obiecte despre activitatea

Calea aeriană 
de transport la 
mina Dîlja : funi- 
aufarul de la pu
țul auxiliar nr. I. 

rii au evidențiat carooferol neea- 
tis.făcător al actualei legislații pri
vind întreruperea cursului sacrarril, 
care aduce daune stării de. sănăta
te a femeilor șl influențează ne
gativ asupra sporului natural al 
populației. Ei s-au pronunțat pentru 
limitarea strictă, prin lege, a cazu- 
zilor de întrerupere a sarcinii și 
s-au referit la necesitatea dezvol
tării educației sanitare în rindurile 
populației.

In încheierea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu, caire a subliniat im
portanța deosebită acordată de 
partid și guvern problemelor sănă
tății publice. Secretarul general al 
C.C. al P.C.R. s-a referit la înda
toririle importante ce revin Minis
terului Sănătății și Prevederilor So
ciale, altor instituții centrale de 
stat și organizațiilor obștești în le
gătură cu înfăptuirea unei politici 
de perspectivă privind creșterea 
populației țării, precum și în do
meniul îmbunătățirii ocrotirii ma
mei și copilului, întăririi familiei, 
intensificării educației sanitare a 
cetățenilor. Vorbitorul a relevat în
datorirea patriotică ce revine ea- 
drelor medicale de a munci ■ neobo
sit, cu toată priceperea, . pentru a- 
părarea sănătății mamei și copilu
lui, pentru continua îmbunătățire 
a asistenței medicale acorda* 
populației.

să de Lațciovici Mir-co, membru .al 
C.C. al U.C.I., membru al Comita
tului Executiv al C.C. al U.C. ‘ din 
Croația.

devenit vacant în circumscripția a- 
lectorală nr. 1 Oradea-NPrd, : din 
regiunea Crișana.

a pattiialai [onnglil, 
lemocratice Ala Soialila

celor ce în anii 1940-1944 au fost de
ținuți în lagăre, să ia legătura cu 
conducerea muzeului, în Șoseaua 
Kiseleff nr. 3, raionul 30 Decem
brie — București. '•
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ÎN AFARĂ DE „BINE A ȚI VENIT!“

CUM IȘI PRIMEȘTE 
MINA 
AX.AJ

NOII
AȚI?

Proces genetic 
perpetuu

Deși peste câțiva ani vom șerba 
centenarul începuturilor mineritului 
In Valea Jiului, bazinul nostru con
tinuă să fie tînăr, să cunoască din 
pliu olocotul viu al reînnoirii, al 
maturizării. Poaite nu atîț poezia mi
nei cit acei elementar adevăr că: 
„aici se lucrează vârtos, dar se și 
câștigă bine", atrage în acest colț de 
țară șute și mii de oameni. Oa
menii cu brațele vînjoase, cu su
fletul integru se simt chemați de 
această îndeletnicire bărbătească, 
având certitudinea că în schimbul 
dîrzeniei cotidiene, munca lor va 
fi răsplătită de un cîștig frumos 
pentru a trăi Împreună cu întreaga 
lor familie b viață împlinită, demnă,

Dta acești oameni, în majoritate 
tineri, se formează, în cadrul unui 
proces neîntrerupt, noua generație 
de mineri — de combatanți pe fron
turile de cărbune din Valea Jiului. 
Munca pasionantă în subteran, CÎS- 
tigurile bune, condițiile de trai 
mereu mai optime, precum și căl
dura minerului — veteran, sub în- \ 
grijirea căruia a învățat să taie 
Cărbunele — vor decide în cele 
din urmă ca tînărul venit la înce
put „în trecere" prin Valea Jiului 
să se dăruiască acestei îndeletniciri 
grele dor plină de satisfacții, cârd 
Aste mineritul.

Acesta e procesul în focul că
ruia s-au format Petre Constantin 
și Bîrluț Clement, Sorescu Con
stantin și ZahaTia Constantin, 
Lukacs Andrei șl David Ioan pre
cum și alți mii și mii de tineri 
destoinici care formează vrednicul 
detașament al generației Văii Jiu
lui In zilele noastre.

Condifie 
sine qua non

Avem, așadar, o generație vred
nică) dar avem și sarcini mereu 
mai mari. In următorii 4 ani, pro
ducția de cărbune a Văii Jiului va 
craște la 8 500 mii tone. De un,de 
va ieși acest plus de rocă utilă ? 
Atlt din minele existente, cît și 
din cele noi, aflate în construcție. 
Mecanizarea minelor, progresul 
tehnic, perfecționarea organizării 
muncii vvor asigura ca sporul pro
ducției să fie realizat, în bună mă
tură, pe seama creșterii producti
vității , muncii. Se deschid, de ase
menea, noi exploatări. Dar, în aia- 

zră de noile exploatări, de tehnica 
avansată, de perfecționările aduse 
organizării muncii, sporul produc
ției prevăzut de ritmurile cincina
lului necesită și e acoperire uma
nă. Pentru extragerea celor 2 600 
mii tone cărbune peste nivelul ac
tual, este nevoie de oameni, de e- 
fegtive, nare să fie plasate în aba
tajele noilor mine, în noile aba- 
Uțje ale minder în dezvoltare. A- 
ceasta presupune așadar, angajări 
In continuare, înrolarea de noi con
tingente de oameni în rîndul com
batanților de pe fronturile de căr
bune ale adîncurilor. îndrumați de 
oficiile de repartizare a forțelor de 
muncă, de anunțurile publioate prin 
zlart, continuă să sosească în 

Valea Jiului și să bată la porțile 
exploatărilor noastre zeci de oameni 
în fiecare săptămînă. Gum li pri- 
mim ? E firesc, tuturor le urăm tra
diționalul „Bine ați venit". Dar, în 
afară de acel „Bine ați venit", ce 
oferim noilor angajați 7 E dar : a- 
vem cămine, avem școli de califi
care, săli de instructaj, avem oa
meni mai mult sau mai puțin com
petent! pentru a-i primi pe mezinii 
exploatărilor miniere. Avem locali
tăți miniere cu aspect edilitar tot 
mai satisfăcător, cu condiții de cul
turalizare de asemenea corespun
zătoare, precum și o experiență 
bogată în ceea ce privește primi
rea și familiarizarea noilor veniți 
cu specifiaul nostru minier. Aceas
tă experiență ne învață să-i pri
mim cu căldură, ou dragoste; să-i 
ajutăm să treacă mai ușor prin pe
rioada adaptării, să se familiarizeze 
mai ușor cu mina și ceea ce e mai 
important: să se stabilească defi
nitiv aici. Fără îndoială, am făcut 
pași mari înainte în perfecționarea 
atribuțiilor noastre de gazde. A 
dispărut bunăoară acea atitudine 
de neîncredere, de sarcasm față 
de noii angajați, manifestat, de 
exemplu, prin bine cunoscuta me
todă devenită anecdotică de a fu
gări „novicele" după „cheia de pi- 
lugă". In locul acestei atitudini a 
intervenit condescendența, grija tovă
rășească a colectivului minier față 
de toți cei care pășesc pentru pri-. 
ma oară „pragul" minelor noastre.

Există 
un dar...

Există totuși un „dar",- un „dar" 
argumentat de mai multe fapte. 
Dintre acestea amintim în primul 
rînd acela că în timp ce în cele 8 
luni ce au trecut de la începutul 
anului au fost angajați la unitățile 
C.C.V.J. 4 400 de oameni, aproape 
tot atîția, respectiv, 4 118 oameni 
au „ieșit" pe poarta unităților mi
niere. Adică, cîți se angajează a- 
proape tot atâția pleacă, iar la u- 
nele exploatări, cifra din urmă în
trece chiar pe cea primă.

Fără îndoială în explicarea a- 
cestui fenomen trebuie folosite a- 
cele aspecte ce denotă că n-am 
făcut totul ca perioada familiari
zării, a adaptării la condițiile spe
cificului minier să aibă un rol ho- 
tărîtor în stabilizarea cadrelor. Des
pre un asemenea aspect ne rela
tează într-o scrisoare trimisă re
dacției Și ajutorul miner Toma L 
Ilie din sectorul II al minei Uri- 
câni. „In sectorul nostru lucrează 
un brigadier pe nume Năstase Je- 
nlcă, pe care nu-1 auzi vorbind cu 
ortacii decît mai mult prin înjură
turi. In aceasta își vede probabil 
el iscusința de șei de brigadă. Ba 
mai mult, acest miner avea în bri
gadă un tînăr de 18—19 ani, anga
jat abia în luna aprilie a. c. In loc 
să se ocupe de el, să-l educe, l-a 
înjurat, l-a fugărit prin mină, ast
fel că brigada a rămas descomple
tată deoarece acest tînăr, Toma 
Petru, a plecat de la mină' fără li
chidare numai din cauza brigadie
rului. Minerul Năstase Jenică are 
o comportare necuviincioasă și fa
ță de aliți ortaci din brigadă".

Atitudinea față de noii angajați 
constituie un element determinant 
In stabilizarea muncitorilor. Dar nu 
numai acesta. Spre a le pune în 
lumină, spre a atrage asupra lor a- 
tențta organelor competente, am 

întreprins o anchetă în rîndul noi
lor angajați de la exploatările mi
niere Lupeni, Vulcan și E.D.M.N.

Cîteva puncte 
nevralgice

Vine omul dintr-un colț îndepăr
tat al țării, Unul dintr-o uzină, de 
pe un șantier, altul de la țară. Gei 
mai mulți cunosc pentru prima oa
ră o regiune minieră și vor ve
dea pentru prima oară mina, vor 
coborî pentru prima oară în labi
rintul întunecat din subteran —- 
pentru ei încă străin, plin de taină,

Coboară omul din tren, întreabă 
in dreapta și In stînga de exploa
tarea minieră, iar apoi se prezintă 
ia conducerea exploatării cu cere
rea de angajare. Dar abia acum în
cepe... calvarul.

— M-am prezentat la mină la 11 
august ne spune Dumitru Mlhal de 
la mina Vulcan, iar după 14 zile 
am fost angajat.

— Eu am reușit într-o săptămînă 
— ne declară Simfonică Victor, a- 
flat la instructajul pentru noii an
gajat! tot la Vulcan. Dor cred că 
s-ar fi putut rezolva angajarea mai 
repedăi însă două zile am pierdut 
doar la biroul forțelor de muncă 

îdin Lupeni. Deși în-fața biroului 
se adunase multă hune, inspecto
rul de acolo a întîrziat mult avîna 
.treburi mai importante" — ne spu
nea el. L-am fi crezut, dar prea 
duhnea a.„ rachiu. A lucrat o oră 
și iar a plecat... tot pentru treburi 
mai... importante, lăsînd 20 de per
soane cu situația neclarificată pe 
a doua zi.

— Noi am umblat cu angajarea 
tocmai două săptămîni, ne-au infor
mat vagonetarii laconi Aurel și 
Cîmpianu I. de la mina Dîlja. Mai 
mult pentru vizele medicale. Cîte o 
viză sau două am obținut într-o zi 
apoi o zi la forțele de muncă, a- 
poi Ia instructajul cu pompierii 
altă zi...

Am găsit și la Vulcan, și la Lu
peni, și la Dîlja noi angajați care 
și-au rezolvat formele de angajare 
în mai puține zile. Totuși, sînt încă 
mulți în situația relevată mai îna
inte. De aici una din întrebările ce 
dorim a fi în atenția conducerilor 
minelor, a policlinicilor și chiar a 
oficiilor de repartizare a forțelor 
de muncă; Nu s-ar putea între
prinde măsuri pentru a reduce pe
rioada „de angajare" ? Mai ales 
că în aceste zile, oamenii veniți 
cu dorința firească să câștige, nu 
primesc salariu și nici cazare.-La mi
na Vulcan s-au întreprins în aceas
tă privință cîteva inițiative. A foșt 
numit un salariat de a însoți noii 
angajap în timp ce-și rezolvă for
mele de angajare. Tot pentru a- 
ceștia au fost amenajate două în
căperi pentru a fi cazați în timp 
ce-și fac angajarea. Inițiative salu
tare. Dar prima a fost prea de scurtă 
durată. Salariatul, un maistru mi
nier, nu-i mai însoțește pe noii 
angajați, ci își face din nou slujba 
în subteran, din cauza salariului. 
A foșt plătit ca lucrător subteran, 
pe cînd ei se afla Ia suprafață. 
Just! De s-ar găsi acum un alt 
delegat cu salarizarea adecvată I

După perioada angajării urmează 
instructajul de. 10 zile. Oamenii sînt 
dati în grija instructorilor, învață 
normele de siguranță, foc cunoștin
ță cu mina. Totul ar fi în ordine. 
Instructajele în ultimul timp s-au 
îmbunătățit mult; de tinerii anga
jați se ocupă oameni competent!, 
cu experiență profesională, ca bă

trânul maistru minier Momeu loan 
de la Dîlja, despre care tinerii vor
besc cu căldură. Atlt instructorii 
cît și ortacii de mai tîrziu se o- 
cupă cu grijă de noii angajați, le 
explică cum se lucrează în mină, 
cum trebuie să se ferească de ac
cidente. Deoi e în ordine, dar — 
mai e un punct nevralgic... salari
zarea în primele luni după anga
jare.

— Am (cîștigat vreo 1 100 de lei 
în prima ’lună — ne declară vago
netarul laconi Aurel (și asemenea 
declarații am notat și la Dîlja, Vul
can și Lupeni). Din această sumă 
am plătit căminul, prima rată pen
tru hainele de protecție, și altele. 
Am rămas cu vreo 400—500 lei 
care mi-au trebuit pentru mînoare.

Deci o a doua problemă ce o so
cotim subiect de studiu: cointere
sarea și prin salarizare, și încă 
din primele luni după angajare, 
a noilor veniți. Omul vine fără 
bani, cu dorința să trimită poate 
și acasă o sumă oarecare. Insă, du
pă reținerile pentru cămin, haine 
de protecție, cheltuielile pentru 
mînoare, omul rămîne cu prea pu
țin. Or, un cîștig mai bun, din pri
ma lună, l-ar lega mai mult de mi
nă, satisfăcîndu-i una din dorințele 
primordiale.

„Bine e cînd 
el tot 
c«-fl trebuie"...

...a fost expresia vagonetarului 
Burlan Dumitru, din sectorul 1 al 
minei Vulcan. Șl tot al spunea : 
„Da, miner vreau să fiu, dar nu 
cu mîncarea de la „Straja",

E vorba despre dezideratul nr. 
1, despre problema ce se impune 
cu acuitate și asupra căreia au in
sistat cu tărie toți noii angajați) și 
nu numai ei: lipsa cantinelor mi
niere. ,

Noii angajați ajung In câteva 
luni și în brigăzi. Lucrează vîrtos. 
In schimb au pretenții pe deplin 
justificate: o masă bună și condiții 
de odihnă. Or, cu excepția Petrî- 
lel In nici o localitate nu există can
tine miniere. Socotim negîndită ini
țiativa de acum cîțiva ani de a des
ființa aceste cantine. Insistăm asu
pra acuității reînființării lor. Și iată 
de ce: majoritatea celor anchetați 
de la Lupeni și Vulcan refuză să ia 
masa la resturante din două mo
tive : socotesc meniul neadec
vat muncii minerului, la un preț 
inconvenabil pentru noii an
gajați. La Dilja, unde npii 
angajați sînt repartizați la cantinele 
de la Petrlla sau a șantierului de 
construcții din cartierul Livezeni re
nunță, de asemenea, deoarece can
tinele sînt prea departe. Și atunci ? 
Se alimentează singuri cum pot cu o 
varietate redusă de alimente. Am în- 
tîlniit muncitori noi angajați, ca Bun- 
cu Vintilă, Gorcea Constantin, de 
la Vulcan, Costin Gheorghe, Popa 
Ștefan de la Lupeni și mulți locatari 
ai căminului minei Dîlja care zi- 
le-n șir consumă doar hrană rece. 
Am întîlnit și tineri de 18-20 de 
ani care consumă doar hrană rece 
și mînoare “ gătităf?!) de ei pe re- 
șourile din dormitoare.

Și încă ceva: aspectul neîngrijit, 
cu miros de bucătărie al dormitoa
relor din cămine. La căminul 
nr. 5 Lupeni, la căminele mine! 
Dîlja, în fiecare dormitor arta cu
linară se practică pe scară largă. 
Situația e mai critică la căminul mi
nei Dîlja aflat pe strada 23 August 
(aproape de C.C.V.J.). Aici situația 
se complică deoarece locatarii n-au 
la dispoziție dulapuri, cuiere etc. 
Hainele sînt agățate pe pereți și 
acoperite cu ziare. Iar mîncarea e 
ținută pe paturi, scaune etc.

Căminul minei Dîlja nu oferă nici 
condiții de odihnă optime. Deși oa
menii cazați aici plătesc 60 lei taxa 
de cazare, căminul e deservit de 
o singură femeie de serviciu, bătrî- 
nică și ea. De «ici explicația că 
lenjeria de pat dacă se schimbă 
o dată la lună, dușumelele n-au fost 
frecate de o jumătate de an, iar în
treținerea căminului — a instalați
ilor sanitare, a ușilor, ferestrelor, e 
neglijată de asemenea. Socotim inu
tilă comentarea stării de spirit îi> 
rîndul locatarilor acestui cămin, Re
dăm doar spusele unuia din inter
locutori, lăcătușul Munteanu Va- 
sile, un tînăr de 20 de ani, abi>a 
angajat: „Șă-mi vină doar ordinul 
de chemare, apoi numai la Dîlja n-o 
să-mi fie ghidul" Șl nu e el unicul 
cu asemenea gîndurL

Carențe 
în exercitarea 
atribufillor 
de gazde

Care e vîrsta medie a locatarilor 
acestui cămin ? — m-am interesat la 
comitetul căminului minei Dîlja, 
Răspunsul e semnificativ : 25-26 de 
ani. La căminele de la Lupeni și 
Vulcan, așișderea.

Am pus ded întrebarea : care este 
activitatea educativă la care parti
cipă acești tineri, care sînt preocu
pările spre a crea în jurul lor o am
bianță propice dezvoltării lor multi- 
laterale și formării lor ca muncitori i 
cu dragoste de mină 7

Despre asemenea acivități, cu toa
te insistențele noastre,, n-am putut 
afja. In schimb am aflat că la cămi
nul din Lupeni s-au petrecut eu cî
teva seri în urmă întîmplări ieșite 
din comun: bătăi la care participa
seră mai mulți tineri din cămin, La 
căminul minei Dîlja se reclamă dis
pariția diferitelor obiecte, haine 
etc. De ce toaite acestea 7 
Deoarece comitetul nostru de cămin 
e inactiv — ne informase tînărul 
Vasilescu Mihai, de la Dîlja. Ade
vărul e că tovarășii de la U.T.C. nu 
și-au găsit timp să se ocupe de 
educarea locatarilor din cămine — 
Cadru nimerit pentru . a întreprinde 
acțiuni educative în rîndul tinerilor. 
De ce nu există o bibliotecă (cel pu
țin volantă), săli de lecturi, de tenis 
de masă, șah etc. în cămine? Adevărul 
e că nici organele U.T.C., nici cele< 
de sindicat nu au găsit de cuviință 
să se ocupe de condițiile de cultu
ralizare și de viață ale căminiștilor. 
Și nici lucrătorii din cadrul S.A.G. 
ăl C.C.V.J. nu s-au prea sinchisit 
de această situație.

îmbunătățirea condițiilor de ca
zare, a întregii preocupări față de 
angajați, constituie unul din dezi
deratele primordiale pentru organi
zațiile obștești și conducerile ad
ministrative. Pînă în 1970 numărul 
salariaților C.C.V.J. e prevăzut să 
crească cu 5 000. Iată o cifră care 
obligă I Obligă la răspundere spo
rită față de noul angajat, față 
de condițiile ce i le oferim, 
față de preocupările lui spirituale. 
Trebuie să stabilizăm în anii ce vin
5 000 de oameni, să le asigurăm
casă, masă; să le dezvoltăm pasiu
nea pentru minerit Aceasta presupu
ne, însă, să fim pedagogi mai iscu
siți, gazde mai bune. Ce trebuie avut 
mai ales în vedere în această pri
vință ? La această întrebare ne-a 
răspuns ing, Piso loan, șeful secției., 
de psiho-fiziologie a muncii de Jaf 
S.G.S.M. ■

— Pe tema despre care discutăm, 
colectivul nostru elaborează un stu 
diu detaliat, ce va fi încheiat în 
decembrie. In orice caz, și pînă 
atunci putem sublinia cîteva din 
cerințele ce ne stau în față : în pri
mul rînd să asigurăm noilor anga
jați condiții optime de cazare, de a 
lua o masă la o cantină iar hrana 
să aibă caloriile necesare unui 
muncitor subteran; să numim cîte un 
delegat permanent pentru îndruma
rea noilor angajați, un bun peda
gog, care să le insufle de la început 
pasiunea pentru minerit. Se impune, 
de asemenea, reglementarea salari
zării noilor angajați. Unii ajung să 
lucreze în brigăzi, dar abia peste
6 luni ajung la salariul de vago
netar. Mai mult trebuie muncit pen
tru ridicarea competenței instruc
torilor de la cabinetele N.T.S., pentru 
dotarea acestor cabinete, Și încă o 
cerință : scurtarea la minimum a 
perioadei de angajare. In această 
privință am mai propus și mai pro
punem : înființarea a două centre 
medicale pentru examinarea noilor 
angajați unde omul să treacă prin 
toate analizele într-o singură zi. 
Cred că am avea de cîștigat...

★
Am redat în mod succint opiniile 

exprimate de interlocutorii noștri 
cu prilejul anchetei de față. Trăim, 
cu convingerea că pînă a reveni cu 
o altă anchetă, organele competente 
vor găsi modalitatea pentru soluțio
narea atît a carențelor semnalate în 
ancheta de față precum si a altora 
ce mai persistă în acest domeniu 
de primă importanță : primirea vi
itorilor mineri ai Văii Jiului

Anchetă realizată de
Ion DUBEK
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vtnge- Așa că ți-a con
tinuat In glnd monolo
gul...

★ i
Șutul se terminase, 

dar nici unul din ortaci 
nu se grăbea să plece. 
Șeful de brigadă l-a o- 
prit și' pe el:

— A sosit timpul- să 
stăm de vorbă...

Aha, și-a zis el, V a- 
săzică asta era... Discu
tați organizat cu mine.

G A
fii asta-i mai grav-, se 
îngroașă gluma. Trebuie 
si se încheie cu un an
gajament și mie nu-mi 
place să iac promisiuni. 
Le-aș iace dacă aș ști 
că mă pot line de cu> 
vint. Dar eu mă știu bi
ne, așa că n-am să pro
mit nimic.

Și așa a iost. N-a pro
mis nimic. Ba nu, a pro
mis că se va mai giruii 
la cele discutate. O sin
gură chestiune l-a intri
gat însă peste măsură ■■ 
brigada a hotărît ca la

prima absență nemotiva
tă să nu-1 mai primeas
că la lucru, Care vasă- 
zică așa stau lucrurile 
— și-a zis el. Păi dacă-i 
așa, săptămîna viitoare 
trebuie să vă părăsesc i 
doar vine salariul. Insă 
n-am să aștept pină a- 
tunci. Plec mai de
vreme...

★
De data aceasta, s-a 

ținut de cuvint. A plecat 
la altă mină. A fugit de 
tovarășii de muncă, a 
iugit de acasă. Dar „prie
tenii" nu și i-a părăsit. 
Gu ei se intîlnește, des.

Probabil că mult timp 
nu va "sta nici aici. 
Comportarea hil nu-i va 
fi tolerată. Va fugi poa
te șl de acolo. Firești, 
dacă nu-și va da seama 
de cine iuge- Credem 
insă că va Înțelege și 
el că fuge de prieteni, 
de soție și de copii. Și 
va mai înțelege că nu 
poate fugi și de propria 
conștiință. Ea se va line 
mereu aproape de el, și-l 
va judeca aspru, mai as
pru decît orice jude
cător.

Le va Înțelege el pe 
toate acestea f Am vrea 
să credem că da

LA BĂRBĂTENI,
DUPĂ PRIMA PUȘCĂTURÂ

Handbal în 7 FOTBAL

Știința Petroșani —
Universitatea Cluj 16-10 (9-5)

întâlnirea dintre echipele mascu
line Știința Petroșani și Universita
tea Cluj a fost așteptată cu nerăb
dare și cu... emoție de către amato
rii de handbal din Petroșani. Șl era 
firesc să fie așa. Ambele formații, 
participante la campionatul republi
can de handbal seria studențească 
(recent înființată), nu se mai întâl
niseră niciodată și deci nu-și cu
noșteau una alteia tactica de joc, 
posibilitățile și forma In care se 

v găsesc jucătorii. In plus, studenții 
petroșăneni, cu o echipă remaniată, 

- erau la primul lor meci din actua
lul campionat.

începutul partidei părea să con
firme temerile spectatorilor. Oaspe
ții inițiază primul lor atac șu. con
duc cu 1—0 prin punctul înscris de 
Panțiru. Peste puțin timp ai toi 
măresc avantajul la 2—0, prin ace
lași Panțiru, care a șutat impaxabil 
în poarta apărată de Mărculescu.

se mai lasă invitați ci trag puternic 
la poartă înscriind gol după gol. 
Sfîrșâtul primei reprize arată scorul 
de 9—5 în favoarea gazdelor.

Partea a doua a meciului se ca
racterizează prin aceleași atacuri 
susținute ale studenților petroșă
neni care își măresc avantajul por
nit din prima repriză. Ei reușesc în 
acest timp să mai înscrie încă șapte 
puncte și... să rateze alte numeroase 
ocazii de a marca, în special prin 
contraatac. La rîndul lor, oaspeții 
profitând de unele greșeli din apă
rarea localnicilor, înscriu în această 
repriză cinci goluri. Scor final 16—10 
în favoarea studenților din Petro
șani. Iată principalii realizatori: 
Popovci (4), Dumitru (4), Kaul (3), 
Gruia (2) de la gazde și Panțiru 
(4), Roth (4) de la oaspeți.

C. MATEESCU

Hurii Viigu a Mit 
li limită

Jucînd pe teren propriu cu Pa- 
rîngul Lonea, echipa Minerul Vulcan 
a cîștigat doar cu 1—0 ăceastă par
tidă. Spectatorii, prezent! în mare 
număr la acest meci, au rămas ne
mulțumiți de comportarea echipei 
lor favorite. Cu toate că au obținut 
victoria, fotbaliștii de la Vulcan au 
practicat — îndeosebi în prima re
priză — un joc dezorganizat, cu 
pase la întâmplare și cu foarte pu
ține șuturi pe poartă. Unicul gol al 
meciului a fost marcat de către Chi- 
ceanu, în minutul 67.

Deși au fost învinși, lonenil au 
creat totuși faze interesante, au a- 
tacat insistent, însă portarul Lupu- 
lescu de la gazde a fost într-o for
mă excepțională, apărînd totul.

T. MOCUȚĂ 
corespondent

(Urmare din pag. t-a)

lor să meargă cîte unul să-și 
aranjeze pe rînd transferul. Ei 
vor reuși mai ușor". Comodă 
rezolvare I De altfel, concluzia 
la care ajungi nu prea greu 
în astfel de situații e urmă
toarea : E.UM N. nu acordă, 
le această fază de început, a- 
lenție suficientă lucrărilor de 
la mâna Bărbăteni.

Cît privește încetineala lu
crărilor de construcții de ia 
suprafață pe oare le execută 
T.C.M.M., situaUa e explica
tă de următorul fapt. Vizita 
noastră la Bărbăteni a coincis 
cu o comisie de recepție oare 
trebuia să recepționeze drumul 
de legătură, platforma din fața 
birourilor și alte lucrări ca 
caracter permanent sau provi
zoriu, de amenajare a incintei.

Era, după cum spunea tova
rășul inginer Guțaii Boris do 
la C.C.V.J., a treia „vizită" *1 
a treia amînare a recepției. 
In mai bine de o lună de sile 
T.C.M.M. nu a reușit să de- 
plaseze aici un cilindru com
presor pentru efectuarea unor 
lucrări solicitate de mai multa 
ori de către comisia de recep
ție. E o dovadă că nici T.C.M.M. 
nu acordă suficientă atenție 
acestui obiectiv „lăturalnic*.

Așadar după un început bun, 
lucrările de la mina nouă Băr
băteni au început să șchiopă
teze. Aceasta trebuie să con
stituie un prilej de meditație 
atât pentru conducerea E.D.M.N. 
cît și a T.C.M.M., dar mai fl
ies de luarea de măsuri de 
îndreptare a neregulilor în ve
derea înviorării ritmului lucră
rilor.

i

După acest „duș" rece, gazdele își 
revin, pornesc cu hotărîre la atac 
și golurile încep să cadă. Gruia, Du
mitru, Popovici, Kaul, Mahalagiu nu

VEȘTI DE LA I.0.I.L 
PETROȘANI
• Mobilă frumoasă 

și de calitate
4 T

- ^pamenii muncii din Valea Jiului 
( apreciază pe drept cuvânt mebila 

^jTirjumoasă și de calitate executată 
de către secția de mobilă lustruită, 
aparținlnd I.O.I.L. Petroșani.

De la începutul anului și pînă 
acum, comisiile de recepție au a- 
cordat calificative bune și foarte 
bune mobilei produse în atelierul 
întreprinderii.

Astfel, numai în primele 8 luni 
ce s-au scurs din acest an, au fost 
livrate prin intermediul organiza
țiilor comerciale din Valea Jiului 
un număr de 138 garnituri de mo
bilă camere combinate tip „Nădlac", 
151 bucăți canapele tip „Carpați", 
386 bucăți dormeze duble, peste 
200 bucăți somiere duble, precum
și un însemnat număr de alte pro
duse.

/

• Evidențiat! în întrecerea 
socialistă

Unul dintre jucătorii oaspeți șutează puternic la poarta echipei 
Știința Petroșani.

Mi

I
. De aurind, la secția mobilă Jus-| 

truită din cadrul LO.I.L. Petroșani I 
a avut loc analiza activității desfă- I 
surate în cursul lunii august a. c. • 

Ținîndu-se seama u 
dobîndite în întrecere, 
cea mai bună echipă de tâmplari - 
a Jost atribuit celei conduse de I 
comunistul Eva Petru, care și-a de- | 
pășit planul cu 1,50 la sută, dînd 
mobilă de bună calitate.

Pe bună dreptate, echipa lui a 
primit unul din cele 3 fanioane de 
echipă evidențiată în întrecerea I 
socialistă. i

Al doilea fanion a fost decernat 
echipei conduse de utecistul Gur- 
lup Constantin, oare și-a < 
planul cu 1,75 la sută.

O stimulare frumoasă 
cută și tovarășului Biro 
cate a primit fanionul 
de evidențiat în întrecere, precum 

. echipei sale.

de succesele I 
titlul de |

I
îl Gur-1 
depășit I 

a fost fă- • 
Alexandru I 
individual I

!
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PROGRAM DE RADIO
22 septembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare,- 5,25 Program' muzical de di
mineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață; 
0,00 RADIOJURNAL. Sport Buletin 
meteo-rutier,- 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, hruzică, 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,30 Agenda melodiilor,- 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Cu 
cîntecul și jocul prin regiunile pa
triei; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Orzișorul" din Roșiorii de 
Vede,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,15 Cîntece populare; 10,30 Vreau 
să știu; 11,20 CĂRȚI CARE VĂ AȘ
TEAPTĂ; 11,35 Muzică ușoară; 11,45 
Cîntece din folclorul nou cerute de 
ascultători,- 12,00 BULETIN DI

ȘTIRI. Buletin meteorologic,- 12,10 
Pagini din operete, 12,20 Un tânăr 
interpret de muzică ușoară: Octa
vian Cadia, 12,30 Aici, Tîrgu Mureș I; 
13,14 Fredonați cu noi aceste me
lodii, 13,30 Program pentru iubitorii 
de folclor, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Concert 
de estradă; 14,40 Muzică de ope
retă; 15,00 Interpreți de muzică 
populară; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Muzică; 16,20 
Transmisiune sportivă. Turul ciclist 
al României; 17,05 Interpretul săp- 
tămînil: Mihai Constantineșcu; 17,15 
TRIBUNA RADIO: 17,50 A cîntat pe 
scenele noastre : Maya Casablanca, 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Ascul
tați și veți recunoaște melodiile, 
18,40 DINAMICA INDUSTRIALA; 
19,00 SEARĂ PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARÂ,

Orupul școlar minier Lupeni 
anunță că, în anul școlar 1966—1967, va 

funcționa în cadrul grupului 
ȘCOALA TEHNICA DE PERSONAL TEHNIC 

în specialitatea tehnician minier
CONDIȚII DE ADMITERE :

Candidații să fie absolvenți ai liceului de cultură generală — 
posesori ai diplomei de bacalaureat sau ai certificatului de absolvire.

înscrierile se fac pînă la 23 septembrie a.c. la sediul școlii, In 
baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

— certificat de naștere (copie legalizată) i
— diploma de studii în original;
— buletinul de analiza sîngeiui;
— rezultatul examenului radiologie pulmonar

Concursul de admitere se va ține între 24-30 sepembriș și va 
consta din:

— vizita medicală (eliminatorie);
— lucrare scrisă și oral la matematică;
— fizică — oral;

Concursul se va da din materia cuprinsă în programele școlare 
ale claselor VIII — XII.

întreprinderea forestieră Petroșani
Sir. Berzei nr. 2

Angajează:
• 2 contabili I
• 1 contabil II

Condifii de studii și stagiu conform H.C.M.
1053/1960.

20,30 Melodii populare românești; 
21,05 Mari cupluri ale iubirii: „Cy
rano șl Roxana"; 21,25 Magazin mu- 
zi<M pentru tineret; 22,00 RADIO

JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 22,20 Muzică ușoară,- 23,00 Pri
miți în dar aceste melodii; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
21

18,00 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar; 19,00 Telejurnalul 
de seară,- 19,15 Cabinet medical Tv; 
19,30 Vitrina discului. Prezintă : Gri- 
gore Constantinescu; 10,50 Desene 
animate; 20,00 Seară de teatru .- 
„Moartea unui artist" de Horia Lo-

septembrie
vineacu. Interpretează un colectiv 
al Teatrului Național ,Joo Luau 
Caragtale". In pauze — Șah. Filmul 
documentar: „Pașii poetului" — 
producție a studioului „Alexandru 
Sahia"; 22,45 Telejurnalul de noap
te; 22,55 Buletinul meteorologic,- 
23,00 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
22 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Prea târziu; Republica: Coplan își 
asumă riăculi PETRI LA: Haiducii; 
LONEA — Mlneful: Serbările ga
lante,- 7 Noiembrie: Cei mai fru
moși ani; LIVEZENI: Soții în oraș,- 
ANINQASA : Cotofl; VULCAN:

Depășirea; CRIVIDLA: I^ragoste 
neîmplinită; PAROȘENI: Catifeaua 
neagră; LUPENI — Cultural; Co* 
liba unchiului Tom; Muhcltofese i 
Marilyn; BĂRBĂTENI: Corbii; U- 
RICANI: A fost odată un moș și 
o babă.



STEAGUL

r

Deschiderea lucrărilor
celei de-a 21-a sesiuni

ft.

Tratativele de la Salisbury

a Adunării Generale a O.N.U
NEW YORK 20. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae- Ionescu, 
transmite: Marți după-amiază s-au 
deschis la Palatul Națiunilor Unite 
din New York lucrările celei de-a 
21 sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Ședința inaugurală a fost des
chisă de președintele sesiunii pre
cedente a Adunării Generale, A- 
mintore Fanfani, ministrul de ex
terne al Italiei. După minutul de 
„reculegere și meditație", a fost 
constituită comisia de verificare a 
deplinelor puteri. Apoi, adunarea 
generală a trecut 1a alegerea pre
ședintelui celei de-a 21-a sesiuni 
Cu o majoritate covîrșitoare de 
voturi a fost ales în această func
ție reprezentantul permanent al Af- 

' ganistanului la O.N.U., Abdul Rah
man Pazhwak. Sub președinția sa, 
adunarea a primit în 
membrilor O.N.U. statul 
fosta colonie britanică,
cucerit recent independența. Astfcd, 
numărul membrilor acestei organi
zații a crescut 1a 119. (După cumx

care la 30 
deveni republică — 
Botswana — și 
își va proclama
4 octombrie și

Ba- 
in- 
va

SALISBURY 20 (Agerpres ). — In 
capitala rhodesiană a început marți 
seria tratativelor pe care cei doi 
membri ai cabinetului britanic, Her
bert Bowden, ministru al Common- 
weathului și Elwin Jones, ministrul 
justiției, urmează să le aibă cu dife
rite personalități oficiale de la Sa 
lisbury în lumina ultimei inițiative 
britanice (înscrisă în comunicatul 
final al conferinței primilor miniștri 
ai Commonwealthului) privind re
zolvarea crizei rhodesiene.

Programată la numai cinci zile 
după încheierea conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealthului, vizita

britanici urmă* 
tratativelor, să

rîndurile
Guyana, 

care și-a

PE SCURT
♦ ROMA. O puternică ex

plozie a avut loc luni noap
tea în cartierul Marranella si
tuat la periferia Romei, în fa
ta unei librării aparținînd Ser
viciului de Informații al Ș.U.A. 
In urma exploziei
brăriei a suferit avarii, 
tura 
chis

poliției din Roma 
o anchetă.

vitrina li- 
Prefec- 
a des-

SANTIAGO DE CHILE

în problema 
bacteriologice., 
doilea război 
în scrisoare.

co- 
de- 
ne-
u-
de

♦
Coi prilejui Zilei independen
tei, la 19 septembrie, la San
tiago de ChMe a avut loc o 
paradă militară, în prezența 
președintelui Republicii Chile, 
Eduardo Frei.

se știe, Indonezia și-a anunțat luni 
intenția de a-și relua activitatea în 
cadrul O.N.U.). Altor două state li 
se va ura bun venit în organizație 
în cursul lunii octombrie (este vor
ba de Behouanaland, 
septembrie va 
cu numele de 
sutoland, care 
dependența ta
purta numele de Lesotho).

Această sesiune, care marchea
ză și intrarea Organizației Națiuni
lor Unite în cel de-al treilea de
ceniu de activitate, are înscrise pe 
ordinea de zi numeroase probleme 
care își așteaptă rezolvarea. Ele 
ar putea fi împărțitei în cîteva ca
pitole mari : probleme economice, 
probleme ale luptei împotriva 
lonialismului și rasismului, ale 
zarmă-rii. In strînsă legătură cu 
cesitatea respectării principiului 
niversalității O.N.U., un grup
opt state, printre care și România, 
au înscris pe ordinea de zi punctul 
privind „restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.". De asemenea, Ro
mânia a fost coautoare a cererii 
de înscriere pe agenda sesiunii a 
problemei „cu privire 1a retragerea 
tuturor trupelor americane și a ce
lorlalte trupe străine care ocupă, 
sub drapelul O.N.U., Coreea de 
sud și dizolvarea Comisiei O.N.U. 
pentru reunifioarea și reconstrucția 
Coreei".

Numeroase probleme social-uma- 
nitare, juridice și administrativ-bu- 
getare își așteaptă de asemenea 
rezolvarea.

Spre deosebire de sesiunile 
cute, în acest an, concomitent 
dezbaterile generale, în cursul
pă-amiezilor, va fi luată în discu
ție problema Africii de sud-vest. A- 
ceastă hotărâre a fost adoptată ta 
cererea statelor africane, îngrijo
rate de situația din acest teritoriu 
sub mandat, asupra căruia Repu
blica Sud-Afriaană a extins poli
tica sa de apartheid.

raiintiiiii Johnson
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Intr-o scrisoare adresată președin
telui S.U.A., Lyndon Johnson, 22 
de oameni de știință americani, 
printre care șapte laureați ai Pre
miului Nobel, au cerut ca Statele 
Unite să declare categoric că se 
vor abține de 1a o inițiativă în fo
losirea armelor chimice și biologi
ce. Semnatarii scrisorii au cerut 
discutarea la nivel înalt a politicii 
guvernului american 
armelor chimice și 
In cursul celui de-al 
mondial, se spune
Statele Unite, au menținut o politi
că clară de a nu iniția folosirea a- 
cestor arme. In ultimii ani, conti
nuă scrisoarea, poziția S.U.A a de- 
yenit mai puțin clară. Din 1950, 
cheltuielile Ministerului Apărării 
destinate armelor chimice și bac
teriologice au crescut și nu a e- 
xistat o reafirmare categorică a 
politicii urmate în cursul celui 
de-al doilea război mondial.

Pe de altă parte, în scrisoare 
se cere președintelui să se pună 
capăt folosirii în Vietnam de că
tre forțele americane a unor sub
stanțe chimice toxice.

Sarisoarea a fost semnată, prin
tre alții, de Felix Bloch, 
Bloah, Robert Hofstadter, 
Kornberg. Fritz Lipmann, 
Ochoa, E. L. Tatum, toți 
ai Premiului Nobel.

Parlamentul olandez 
și-a reluat lucrările

tre
cu

du-

Konrad 
Ar th ur 
Severo 

1 aureați

HAGA 20 (Agerpres). — La 20 
septembrie, parlamentul olandez 
și-a reluat lucrările diupă vacanța 
de vară. In ședința de inaugurare 
a noii sesiuni, regina Juliana a 
Olandei a prezentat mesajul tro
nului^ în care a definit principalele 
elemente ale politicii interne și ex
terne a guvernului. Referindu-se 1a 
problemele economice, regina a 
subliniat că în diferite sectoare ale 
economiei țării se fac simțite se
rioase 
a fost 
bilă a 
Pentru 
ză că 
tra ti n
la un miliard de guldeni, iar pre
țurile vor spori în medie cu 5 1a 
sută.

celor doi emisari 
rește ca, pe calea 
determine regimul minoritar de la 
Salisbury să se reîntoarcă la situa
ția de colonie britanică, existentă 
pînă în 11 noiembrie 1965, cînd a 
fost proclamată independența unila
terală a Rhodesiei. x-.

Se pare însă că sarcina celor do*-T 
trimiși britanici este mai mult detît 
dificilă, înrucît Smith a declarat cȘ 
nu acceptă să aibă întrevederi decît 
în calitate de prim-ministru, ceea ce 
ar însemna implicit recunoașterea 
de către Marea Britanie a guvernu
lui rhodesian. Cum însă Wilson a 
refuzat, precizînd că cei doi miniș
tri vor conferi cu autoritățile rhode
siene prin intermediul lui Hump
hrey Gibbs, guvernatorul britanic la 
Salisbury, este puțin probabil, . a-, 
preciază agenția United Press Inter
national, ca trimișii britanici să-l 
înlîlnească pe Smith. Toate acestea 
determină serioase îndoieli în le
gătură cu succesul vizitei celor dpi 
membri ai cabinetului englez, punînd 
totodată sub semnul întrebării, posi
bilitatea de a fi tradusă în practică 
declarația Marii Britanii (mențjo- 

,nată în comunicatul final al confe
rinței premierilor Commonwealth^ 
lui), potrivit căreia, prin tratative!, 1 
regimul Smith va fi înlăturat pînă; la'"' 
sfîrșitul anului în curs. , . ,

«

dificultăți. In același timp 
relevată evoluția nefavora- 
structurii balanței de plăți, 
întreg anul 1966 se aprecta- 
balanta de plăți va înregis- 
defici-t de 800 milioane pînă

Situația din R. Dominicană

Enrique Perez, 
ordin privind ares- 

„implicate în

ANGOLA
I

♦ SAN JUAN. După 12 ani 
de detențiune, liderul Partidu
lui naționalist din Porto Rico, 
Jose Rivera Sotomayor, a fost 
pus în 
mantie 
printre 
pat la
a cuprins întreaga insulă și de 
a fi criticat introducerea 
către autoritățile 
cane a serviciului 
bligatoriu în Porto

SANTO DOMINGO 20 (Agerpres:. 
Ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Dominicane, 
a emis un
tarea persoanelor 
acte de sabotaj și terorism". Ordinul 
urmează unei serii de atacuri ale 
forțelor de extremă dreaptă împo
triva persoanelor care în cursul e- 
venimentelor din aprilie anul tre
cut au luptat de partea constituțio- 
naliștilor. Observatorii politici din 
Santo Domingo interpretează acest 
ordin ca un amestec al armatei 
problemele care pînă în prezent 
aflau în competența Ministerului

la 
de 
de 
în-

în
se
de

libertate. Arestat în 
1954, el a fost acuzat, 
altele, de a fi partici- 
răscoala din 1950, care

de 
nord-ameri- 
militar o- 
Rico.

+ NEW YORK, 
tantul permanent al Siriei 

George Tomeh,

Reprezen
ta 

O.N.U., George Tomeh, a a- 
dresat Consiliului de Securita
te: o nouă scrisoare în care a- 
cuză Izraelul de „intensificarea 
provocărilor" 1a granița dintre 
cale două state. Reprezentan
tul Siriei a cerut ca scrisoarea 
să fie adusă 1a cunoștința 
membrilor Consiliului de Se
curitate, ca document al aces
tui organism.

♦ FRAGA. Agenția G.T.K. 
transmite că Comisia guverna
mentală cehoslovacă pentru 
cercetarea crimelor comise de 
criminalii de război naziști a 
hotărât să satisfacă cererea gu
vernului italian de a i se pre
da -documentele de care dis
pune Cehoslovacia cu privire 
la crimele comise împotriva 
cetățenilor italieni deținuți ia 
uzina subterană fascistă „Ri
chard" în timpul războiului. 
Comisia a hotărit, de aseme
nea, să ceară organelor com
petente italiene s-o ajute în 
cercetarea în continuare a ari- 
tndor menționate.

nS.U.A. șî războiul din Vietnam“
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Conferința membrilor republicani 
ai Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a dat publicității 
un' raport intitulat „S.U.A. și răz
boiul în Vietnam". Raportul conți
ne o serie de critici la adresa ad
ministrației democrate. Astfel, se 
reproșează guvernului faptul că as
cunde adevărul despre situația mi
litară din Vietnam, despre scopu
rile prezentei militare americane în 
Asia de sud-est, despre cheltuielile 
militare și pierderile suferite de 
forțele americane. In ultima vreme, 
se spune în raport, „Statele Unite

devenit participante active la 
conflict care, prin amploarea 
începe să depășească războiul 
Coreea".

au 
un 
sa, 
din

Observatorii apreciază că rapor
tul a fost publicat din consideren
te electorale (în noiembrie vor a- 
vea loc alegeri pentru Congres). In 
această direcție, se subliniază, că 
raportul nu prezintă o alternativă 
ta actuala politică americană în 
Asia de sud-est și nici nu încear
că să dea un răspuns la întreba
rea care frămîntă numeroși ame
ricani, și anume cum poate fi obli
gat guvernul să înceteze războiul 
dus în Vietnam.

Interne. Măsura anunțată de minis
trul forțelor armate, îndreptată 
prima vedere împotriva forțelor 
extremă dreaptă, este apreciată 
ziarul „New York Times" ca o
cercare de a arunca răspunderea 
pentru actele teroriste îndreptate 
împotriva forțelor de stînga... chiar 
asupra forțelor de stînga,

Observatorii subliniază, pe- de al
tă parte, că ordinul a fost emis în 
ajunul datei oficiale de retragere 
din Republica Dominicană a „for
țelor interamenicane". Această coin
cidență pare să indice, potrivit ob
servatorilor, dorința autorităților de 
a demonstra că retragerea trupelor 
străine nu trebuie interpretată drept 
o posibilitate de schimbare a 
lei linii politice.

Ziarul 
duiui 
mini can, 
ceput să 
secret al poliției. Acest serviciu, 
care cuprinde 500 de ageriți, acțio
nează, potrivit ziarului, în direcția 
reprimării forțelor progresiste.

aciua-

Parti-
Do- 

a în-

Interviul lui Couve de Murville
PARIS 20 (Agerpres). — înainte 

de a pleca spre New York, unde va 
lua parte la deschiderea celei de-a 
XXI-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al Franței Couve de Murville a a- 
cordat postului de radio „Europa-1" 
un interviu în care, printre alte pro
bleme, s-a referit și Ia relațiile 
franco-americane. Vorbind despre 
dificultățile care . există între cele 
două țări, ministrul 
Franței a subliniat 
zultă foarte adesea 
rile" care se ivesc

de externe al 
că acestea „re- 
din neînțelege- 
din abordarea

REDAGȚIA si ADMINISTRAȚIA t Petroșani. str Republicii ut.

„Popular", organ al 
Socialist Popular 
anunță că în țară 
acționeze un nou serviciu 

al politiei. Acest

Atacuri inteuse împotriva : 
populației papBlce

LUSAKA 20 (Agerpres). — Condu
cerea Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei a dat publicității' la 
Lusaka un comunicat în care se 
ar-ată că în ultimul timp trupele Co
lonialiste portugheze dezlănțuie ata
curi intense împotriva populației 
pașnice din satele și localitățile an
goleze. La 28 august, se spune 
comunicat, avioane portugheze 
bombardat satul Mambulo din 
giunea Luenac, ucigînd și rănWM 
numeroși țărani angolezi.

Ca răspuns 1a aceste acțiuni bat- 
bare, patrioții angolezi, aparținînd 
detașamentelor de pe frontul de esf, 
au organizat o ambuscadă surprin- 
zînd o coloană de mașini militare 
portugheze care se deplasau în di
recția satulu-i Mambulo. In timpul 
luptei, precizează comunicatul, por
tughezii au pierdut 30 de soldați. Pa- 
trioții au capturat, de asemenea, aj. 
me și muniții.

Declarația senatorului 
W. Morse

în
au

1

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Senatorul Wayne Morse a declarat 
că președintele fi-lipinez, Ferdinand 
Marcos, care se află în prezent 
într-o vizită în S.U.A., caută să ob
țină un ajutor financiar mai mare 
din partea Statelor Unite. „In 
schimbul sprijinului său acordat 
politicii S.U.A. în Vietnam". „El ne 
încurajează pe noi să luptăm pre 
tutindeni în Asia, a continuat Mor
se, dar niciodată nu a comunicat 
poporului american prețul plătit de 
noi în schimbul sprijinului său".

Senatorul a spus, de asemenea, 
că în baza acordurilor încheiate 
cu guvernul filipinez. Statele Unite 
vor plăti salariile și vor furniza e- 
chipamentol necesar celor 2 000 de 
militari fiilipinezi trimiși în Vietna
mul de sud. „Știu că vechiul ter
men „mercenar" este nepopular 
a continuat el — dar el trebuie 
plicat contingentului filipinez. 
cesta reprezintă o formă nouă

- mai- costisitoare de mercenari. Noi

nu numai că trebuie să plătim des
tul acestor soldați dar trebuie să 
plătim și guvernului lor pentru 
a-i folosi". Morse a spus că cei 'a 
2 000 de militari filipinezi nu vot 
fi folosiți în lupte „ci se află in 
Vietnam numai pentru a servi ca 
o fațadă a sprijinului 
cestui război de o țară 
fațadă de care Statele 
nevoie cb disperare, pe 
războiul din Vietnam

au
ce
îat

către 
Mur- 
mare„cea mai

întrevederile pe 
cu 
cu 
da-
a-

diferită a unor probleme de 
cele două guverne. Couve de 
viile a precizat că 
neînțelegere" între S.U.A și Franța
există în problema Vietnamului.

Referindu-se la 
care le va avea la Washington 
secretarul de stat. Dean Rusk și 
președintele Johnson, Couve 
Murville a relevat că în capitala
mericană va fi continuat schimbul 
de păreri privind N.A.T.O. și în
deosebi, în legătură cu problemele 
ridicate' de evacuarea trupelor ame
ricane de pe teritoriul Franței pînă 
la I aprilie 1967.

56 Tel. tateturban 322, automat 269.

a- 
A- 
și

acordat a- 
asiatică, b 
Unite 

măsură
devine 

mai mult un război american".
Referindu-se ta audierile care 

loc în prezent în Comisia senato
rială pentru afacerile externe îh 
legătură ou situația din Tailandă 
și amestecul S.U.A în această țară, 
Morse a spus că Tailanda „repre
zintă un nou Vietnam". El a adău
gat că membrii guvernului au ce
rut să fie audiați în ședințe secre
te „deoarece ei nu vor să informe
ze poporul american, într-o perioa
dă preelectorală, de felul în caț* ' 
ne-au angajat pe noi în Tatlanda". \

au

Țipatul i 1PJ3 Subunitatea Petroșani


