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Primirea la C.C. al P.C.R
a delegației

guvernamentale
economice a R.D. Vietnam

SFIRȘIT DE DECADĂ

LA C. C. V. J
* lanț nesatisfăcător 

la producția extrasă
La încheierea decadei 

a doua din luna septem
brie, pe C.C.V.J. a re
zultat un minus de 5 390 
tone cărbune, Aceasta 
cu toate că minerii de 
la Lupeni și Uricani au 
continuat să extragă căr
bune peste prevederi, 
cumulînd depășiri de 
1750 și 402 tone cărbu
ne, iar cei de la Petrila 
au „ieșit" la plan. Rămî- 
nerea în urmă se expli
că prin faptul că ex
ploatările carbonifere de 
la Lonea, Dîlja, Aninoa- 
sa și Vulcan au înre
gistrat minusuri de 698
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2 343, 2 229> respectiv
2 533, tone cărbune.

Comparativ cu decada 
T-a, numărul sectoarelor 
care și-au îndeplinit, șî 
depășit, sarcinile de plan 
a crescut de la 9 Ia 17. 
Dar celelalte 16 sectoa
re ? Se mulțumesc cu 
poziție de codașe ? Iată 
și sectoarele cu cele mai 
mari rămiîn^ji în urmă: 
sectorul II Vulcan, mi
nus 2 289 tone,- sectorul 
II Aninoasa, minus 1 269 
tone,- sectorul II Lupeni, 
minus 1 243 tone 
bune.

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
Pe exploatări

Mina
Față de 

plan
%

Miercuri dimineața. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R.. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republici* So
cialiste România, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, au 
primit la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, delegația

guvernamentală economică a R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul La 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, 
ședințe al Consiliului de 
R. D. Vietnam, care face 
tara noastră.

La primire a participat
curaru, membru al C.C. al 
șef de secție la C.C. al P.C.R., pre
cum și Hoang
R. D. Vietnam în 
listă România.

Cu acest prilej
cuție caldă, tovărășească.

vlcepre- 
Miniștri al 
o vizită în

Andrei Pă-
P.C.R.,

Tu, ambasadorul 
Republica Socia-

a avut Ioc o dls-

Lspeni 
Uricani 
Petrila

1*02,0
101,1
100,5

sectoare

Tînărul Picio
ruș Sever, ajutor 
de miner 
gada lui 
Clement 
sectorul
nea, e mult apre
ciat în 
pentru

INȘEMN ARI

Coincidența
impresiilor

vezi dosare 
registre a- 
desăvîrșită 
dintre teh- 

muncesc
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IV
VI
IX
I Lupeni
VII Lupeni 
I Vulcan
IV Lupeni
V Vulcan

110
109
108
107
106
105
105
104

110
109
107
104
106
105
104
104

Una dintre formele 
cele mai accesibile ale 
educației 
constituie 
pe oare 
poartă cu

sanitare o 
convorbirile 
medicii le 

oamenii mun-

torli care călătoreau pî- 
nă la Cimpa, cu trenu- 
lețul, și că inițiativa de 
a schimba înfățișarea în
căperilor aparține ingi
nerului Cioată Constan
tin.

— Și cum stați cu 
îndeplinirea planului ?

— Destul de bine. La 
indicatorii principali, sar
cinile sînt depășite (do
vada succeselor colecti
vului — steagul roșu de 
sector evidențiat — se 
află expus la loc vizi
bil), s-au obținut 1 500 000 

economii la prețul 
cost plnă la începu- 
lunii trecute, c.alita- 
— la înălțime, pla- 
de punere în .func- 
de asemenea, rea

lizat.
Și iată încă un fapt 

elocvent: corectivul'..ăe' 
la investiții a avut un 
aport hotărîtor la săpa
rea și echiparea noului 
și modernului puț prin
cipal al minei Lonea II; 
cel cu setup și mulli- 
cablu...

Ultima impresie coin
cide deci cu prima. E- 
xistă parcă totuși, o le
gătură dintre estetica bi
roului și realizările ce 
se obțin la sute de me
tri sub pămînt.

N-ar fi oare cazul ca 
și conducerile altor sec
toare, și exploatări, să 
reflecte asupra acestei 
relații ? Ca toate birou
rile sectoarelor miniere, 
și nu numai miniere, 
să-ți impună de la pri
ma vedere respectul ?

Biroul te întîmpină, 
proaspăt zugrăvit; la te
restre — perdele albe. 
Lingă chiuveta din colț 
găsești săpun și prosop. 
De deschizi la întimpla- 
re un dulap, 
etichetate și 
șezate într-o 
ordine. Unii
nicienii care 
aici poartă halate albas
tre. O parte dintre pe
reți sînt ocupați cu plan
șe înrămate reprezen- 
tlnd monograiii de ar
mare. E limpede de a- 
cum : sintem la o Unita
te minieră și anume la 
sectorul de investiții al' 
minei Lonea. Prima im
presie a fost dintre cele 
mai bune... O încăpere 
astfel gospodărită îți im
pune respect I

In mediul unităților 
miniere din bazinul nos
tru se pare că domină 
părerea precum că nu 
prea ar exista vreo le
gătură directă între 
realizările ce se obțin 
la sute de metri sub pă- 
mînt și ordinea care 
domnește în biroul con
ducerii sectorului. Cei de 
la investițiile minei Lo
nea infirmă însă această 
părere printr-un exem
plu demn de laudă.

Mă adresez unui om 
imbtăcat in halat albas
tru, normatorul Tarnov- 
schi loan, pentru a primi 
cîteva lămuriri legate de 
gospodărirea încăperii. 
La început, considerind 
probabil firesc faptul de 
a ii ordine în birou, Da
re surprins. Mă informea
ză apoi că aici a fost 
pe vremuri o sală de 
așteptare pentru munci-

loc concursul „Sanitarii 
pricopuți" pe tema „În
grijirea bolnavului la, 
domiciliu". La concurs, 
au asistat un număr a- 
preciabil de gospodine 
din diferite cartiere ale 
PetroșanWllu. Datorttă 
răspunsurilor precise și 
clare? tov. Hînceanu 
Paula s-a clasat pe lo
cul I totalizând cele 
mai multe puncte. Ea 
a fost urmată de Ungur 
Margareta, Gerstem- 
brein Margareta și Be- 
jănaru Angela care s-au 
clasat pe locurile II, 
III și respectiv IV.

Dr. Ilieș Valeria, me
dicul examinator, a a- 
preciat că concurente
le au dovedit p bună 
pregătire în ceea ce 
privește îngrijirea bol
navilor. De altfel răs
punsurile date au o- 
gilinidit acest lucru.

Concursul 
pricepuți" 
la îmbogățirea 
țintelor sanitare 
participanților cu 
țiiini noi, deosebit 
valoroase și utile.

cii. In cadrul săptămi- 
nii Crucii- Roșii, colec
tivul de medici de la 
spitalul din Lonea a 
inițiat mai multe astfel 
de convorbiri. De un 
real succeis s-a bucurat 
convorbirea pe tema 
„Igiena în întreprinde
rile industriale" tinută 
la mina Cimpa II de 
către dr. Radu V. Radu, 
precum și cea organi
zată în cadrul spitalu
lui din localitate de dr. 
Oancea Emil pe tema 
..Vaccinările și impor 
tanța lor în prevenirea 
îmbolnăvirilor". La a- 
ceste două convorbiri 
au participat peste 150 
de persoane 
pus numeroase 
bări vădind 
suscitat de 
bordate.

Iei 
de 
tul 
tea 
nul 
ție,
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oseaua Crivad ia—«Petroșani

ÎN FAZA FINALĂ A 
MODERNIZĂRII

# 16 km șosea mo-* 
dernizată

# Viaductul „Cri ra
dia” în finisaj 
Trimestrul IV — 
circulație pe tot tra
seul

# Probleme încă în 
suspensie...

Lucrările de modernizare 
lei naționale pe porțiunea 
— Petroșani au intrat într-o 
tărîtoare: executarea ultimelor tron
soane, pehtru darea în circulație a 
întregului traseu ! Care este stadiul 
lucrărilor ? NE VORBESC PATRU

a șose- 
Crivadia 
fază ho-

PROTAGONIȘTI AI NOII ȘOSELE!
„Colectivul nostru dă în prezent 

bătălia hotărîtoare pentru încheie
rea lucrărilor de modernizare a aces
tei șosele — spune tov. ing. Cernă- 
ianu Iosif, șeful șantierului de dru
muri I.'C.D.P.L.S.T. Banița. Din tota
lul de 17,6 km șosea asfaltată în 
lucru, putem spune că 16 km sînt 
gata asfaltați sau pietruiți cu pa
vele, circulația pe ele desfășurîn- 
du-se normal. In obținerea acestui 
important succes, o contribuție ma
re au adus maiștrii Dumitrescu Ma
rin, Radu Costică, Popa Gheorghe, 
Bejan loan, mecanicii de utilaje

„Sanitarii 
prltepifl"

care au
între- 

interesul 
temele a

cu Cfteva 
de ședință

In urmă 
zile în sala 
a Policlinicii de adulti 
din Petroșani

„sanitarii 
a contribuit 

cunoș- 
ale
no
de

După răsplata

Francisc VETRO

(Continuare în pag. 2-a)

MIHAI ȘTEFAN

Puternicul zid de sprijin constituie o garanție a trăiniciei șoselei.

Incinta preparației Lupeni. Pină 
Ia începerea schimbului doi mai erau 
treizeci de minute. Oamenii care 
veneau la serviciu se opreau în fața 
unui panou și citeau cu interes tex
tul scris pe el. Pornind spre locurile 
de muncă ei comentau cele citite 
manifestîndu-și indignarea^ fată de a- 
baterile săvîrșite de echipa lui 
țiu Carol. c

—• Iși merită sancțiunea -r a 
un om mai în vîrstă ortacului
în timp ce urca scările spre spălă
torie. Vorba aceea, după faptă și 
răsplată. Numai așa se poate pune 
capăt actelor de indisciplină care 
se manifestă 
de lucru.

— Cred că 
da de gîndit 
lălăit.

Discuția auzită m-a determinat si 
mă interesez despre ce este vorba 
Cele aflate m-au făcut să înțeleg 
cauza indignării muncitorului vîrst- 
nic pe care l-am întîlriit. Dar să lă
săm faptele să vorbească.

...Era la finele lânii august. Fiind 
în schimbul doi, echipa lui Hențiu 
Carol a primit sarcina să se ocupe

Hen-

spus 
său

încă la unele puncte

sanctionarea echipei v 
si altora — a spus ce

de centrarea angrenajului și moto
rului lanțului intermediar nr. 1. 
Aflînd ce are de făcut șeful de 
echipă a protestat.

— Noi avem de revizuit sitele 
Zimmer de care răspundem direct a 
spus el maistrului. Dacă ne ocupăm 
de..altceva revizia cînd o facem ?

După un schimb de cuvinte, mai

ei nu 
să a- 
acest 

trecut

IN OBIECTIV :
Cei ce pătează 

onoarea colectivului

strul a convins oamenii și echipa 
a început lucrul.

— Ii dăm bătaie — le-a spus Hen
țiu oamenilor după un timp. Cînd 
terminăm — drumul !...

Coechipierii au „înțeles" și au lu- ■ 
crat „tare". Cînd, pe la jumătatea 
schimbului, maistrul Enciu Gheor
ghe a trecut pe acolo a constatat că 
centrarea de la lanțul intermediar 
nr. 1 era terminată.

— Acum, pentru că mai aveți timp, 
mergeți la sitele Zimmer și faceți 
revizia de care mi-ai vorbit — I-a 
sfătuit el pe șeful de echipă.

Acesta a dat din cap în semn că 
a înțeles și maistrul a plecat.

—Ora 19. Tovarășul Enciu"s-a dus 
pe la sitele Zimmer să vadă cum se 
desfășoară revizia. Dar surpriză..Nici 
șeful de echipă, nici membrii 
erau de găsit. Plecaseră fără 
nunțe pe nimeni. Intrigat de 
act de indisciplină maistrul a
în cartea de pontaj doar 5 ore lu
crate fiecăruia dintre membrii echi
pei.

Hențiu a aflat în ziua următoare 
că maistrul Enciu i-a pontat numai 
5 ore (adică cît a lucrat). S-a supă
rat cumplit și s-a hotărît să-l tragă 
la răspundere cum de a îndrăznit'? 
Fiind puțin băut, cînd l-a înitîlnit pe 
stradă — nu a pierdut ocazia și Ba 
oprit. A urmat un schimb de cuvinte 
neplăcute. Hențiu căuta să-1 con
vingă pe maistru că... s-a pripit în 
luarea 
cu un 
folosit 
tor de

măsurii. Discuția s-a terminat 
pumn 
drept 
către

în obrazul 
„argument" 

Hentiu.

maistrului 
convingă-

M. COSTEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Vdseoza lupani. In secția șpălpt 
bebăae-

VARIETĂȚI

O nouă galerie 
descoperită 
în peștera Topolnifa

ia peștera Topolriița din regiu
nea Oltenia a lost descoperită a 
nouă galerie. Lungă de 321 m, a- 
ceasta completează datele referi
toare la perioada și modul de for
male a uneia din cele mai °d°r 
rești peșteri ale țării. După curți a- 
firmă profesorul , Teodor Pavglotu 
de la muzeuj regiunii Porților de 
Pier, galeria respectivă lămurește 
prima etapă de formare a peșterii.

Lungimea galeriilor peșterii To- 
polnița depășește in prezent iț km- 
Ea este astfel cea mai lungă peș
teră din tară, atrăgind prin mări
mea și frumusețea ei.

Anul acesta, aici s-au întreprins 
numeroase acțiuni de protecție. A 
fost construită o cale de acceș și 
s-au amenajat trei dintre intrările 
acesteia. In interior, la una dintre 
galații, unde accesul era Întrerupt 
datorită prăbușirilor produse de-a 
lungul anilor, s-a amenajat o puru 
te metalică specială. Pentru urmă
torii ani, muzeografii de la Tr. Se
verin preconizează amenajarea mu
zeistică complexă a acestei peșteri 
din podișul Mehedinfile'

Descoperire 
arheologică

SUCEAVA. lângă Dorohoi, arheo
logii au descoperit trei așezări o- 
meoeeti din epoca pietrei cioplite. 
Ifl cadrul așezărilor s-au găsit nu
mere®»6 obiecte printre care, cuțite 
răzultoare, străpungătoare, toate lu
crate dtatr-un silex do bună caii- 
tițfte provenit din prundurile Pru
tului. De asemenea, au fost dW’ 
grppate oase de bouri și cai fosili 
(ateăimoșul calului de azi). Ș-a pu
tut stabili că ocupația populației 
acestor așezări, care a trăit cu 14 

lianți î.om. era vânătoarea.

(Agerpres)

ÎN FAZA FINALA A 
MODERNIZĂRII

(Urmare din pag. l-d)

Krampucs Pu.uk Bondar JliBi Radu 
Igan, pavațprji Pățeați Gastică, Bala 
Vasile, Szabo Sigismund, Șurani Lu
dovic, Staiciu Hie, Teofan loan și 
multe alte formații de muncă**. ;

„Obiectivul principal al colecti
vului nostru este viaductul „<3riva- 
dia", care a intrat în finisaj, arată 
tov. Neuman Vietor, șeful de lot de 
la construcția podului, Ținînd cont 
de intensitatea lucrului, în curînc 
acest important pod va fi deschi- 
circulației auto, eliminîndu-se ac
tuala pantă abruptă a Crivadiei. 
Viaductul este e lucrare de artă 
frumoasă, care se încadrează ar- 
mpnips în peisajul înconjurător'' 
țină să adauge șeful lotului-

„Asfaltatorii au depus un efort în
semnat la modernizarea acestei șo
sele — declară tov. Manei Gustav —- 
maistru specialist asfaltator. Cătană 
Aurel, Roșianu Gavrilă, Negrea Du
mitru, Cojocaru Constantin, sînt 
doar cîteva nume de asfșltatori 
care s-au evidențiat în această 
acțiune. Alături de ei trebuie șă 
menționăm colectivele celor două a- 
gregate de asfaltare, pe laborantă 
Pejan Silvia, pe numeroșii șoferi 
care și-au adus contribuția la exe- 
cutarea în bune cogdițiuni a moder
nizării șoselei. In prezent, noi nu

Cititorii sesizează
Iș domeniul gospodăririi și înfrumusețării localităților 

Văii Jiului s-a simțit anul acesta o oarecare înviorare. S-au 
fă^ut eforturi pentru refacerea străzilor și trotuarelor dete
riorate, s-au amenajat multe spații libere. Și asta e bipe. Rău 
e îjșsă că lipsa de orientare a unora, comoditatea altora »i 
lipsa de control asupra lor din partea conducerilor între, 
prinderilor care se ocupă de gospodărire și înfrumusețare, 
dă naștere la situații cere uu au darul șă bucure pe nimeni. 
P? lîngă aștfel de «țări de lucruri cetățeanul de rînd ny trece
nepăsător. Iată ee ne 
nostru :

„topiiiese pp .strada Viț'țQȚțUyi din 
cartierul Livșzeni a) orașului Petro
șani, șerie cetățeanul Vîlcea Igap, 
De mai bina de o șgpțgjjiînă inșă 
autogunoierele I.C.O. n-gu treeyț pe 
atol s$ ridice gunoiul din reci
pient, îneît nu mai avem unde-1 
depozita. Este un aspect îfl contra
dicție cu igiena și estetica cartie 
rutei".

Dacă controlorii de salubritate 
și-ar ți făcut datoria cetățeanul n-ar 
mai fi avut nevoje să se adresez® 
ziarului.

Un grup de cetățeni din același 
cartier și care locuiesc pe strada 
Independenței, „e scriu; „Deși lo
cuim la circa 3Q0 de metri de stația 

B Am fost și eu au colegii și colegele
* de facultate. Am obligațiile mele-
* Cinci ap! de zile mi i-am mincat
9 pe băncile facultății. Și apoi ce-i
I ii vțîndî Să te i«« șl pe line cu
* mine ? Tu ai rămas in urmă, nu

ești cultă, mai vocabular, ng ești 
fn stare sd frțtrații o cpnvsteojte

— Dar zece ani cit am lucrai 
tț, împreună in uzină am avut v?ca- 
Ss bglar ? Am avut eu timp șă mă o» 
g cup de carte, etnd aveam și doj <șp- 
- pii de care trebuie să mă ingri- 
“ jeee i Tu ai urmat facultatea, nu 
j ai făcut altceva decit carte. Eu gm 

întreținut familia și pe tine, Aaum 
I nu mai șlnt bună, fiu mai sînt așa 
I frgmpașă, nu știu șă mă port ir 

societate...
| — Termină odată ț Iar mă plic-
I tlsești cu vechile fale ppVffti.

— Acestea nu sim povești, sîm 
( lucruri reale. Np mă așteptam sr.

ai un asemenea caracter.

— De fapt caracterele noastre n 
(s-au potrivit niciodată,

Așaa... de cînd ai devenit in 
giner nu pe mai potrivim-, tot igc> 

• alunii la caracter. Te-ai m«î SXffri- 
I mat șl fafă de cglpgif de facultate 
I că în familia ta sînt multe neîn-

I
 telegari.

— M-an? exprimat și mă mai ex
prim. B bine ?

I— Făceai aluzie și la divorț.
— Bine că ai adtu odatd discu

mai avftPJ de lucru pe traseu dpcît 
în două puncte importante : viaduc
tul Crjvadia — unde a rămas tra
versarea podului și porțiunile de le
gătură a șoselei îneepînd de la pa. 
sarela mare a G.F.R.-ului; la Petro
șani — între triajul G.F.R. și Varnița. 
Amîndouă acpșțe tronsoane sînt în 
igcru și, pe măsură ce vor fi pre
gătite corespunzător, ele vor fi ime
diat asfaltate de brigăzile respec
tive. In afară de aceste două tron
soane însemnat», care îijsumea?ă 
cîteva șute do metri flecare, mai 
■există cîteva întreruperi miel In 
special în dreptul podurilor. Toate 
aceste bucățele de șosea au răma» 
neasfaltate pentru că terenul res
pectiv py este așezat, ta«te Pe mă- 
sură ce terenurile respective se sta 
bilizează (datorită circulației con
tinue), ele vor fi imediat asfaltate. 
Sîntem hoțărîți ea în cursul urmă
toarelor luni ■— trimestrul IV șă 
deschidem circulația auto pe întreg 
traseul șoselei asfaltate.

„Șoseaua modernizată face o 
lagătwă rutieră comodă între Valea 
Jiului și celelalte părți ale regiunii 
— spune tov, Ceu-ță loan, picher la 
diștrlcțiU de drumuri viitor „be- 
neflcjar' al noii șosele, Traversînd 
această parte a lanțului Carpalî- 
for, șoseaua modernizată va mai ri
dica tpcă unele probleme după da

sesizează cîțiva cititori ai ziarului

de autobuz sinlept pevoiți să oco
lim (îy sitele eu ploaie e tare qe- 
șl|Cut I) p dișțanță de două, trei 
gri mai mare pentru a ajunge la 
ștația de autobuz. Aceasta din cau
ză că aleea în linie dreaptă pe ca 
re am făeut-o noi locatarii prin 
muncă patriotică a fost stricată de 
.buldozerele șantierului de con
strucții". Scrisoarea o însoțită și 
de o «chită a traseului după care 
cetățenii trebuie să ocolească pen
tru a ajunge la stația 2 sau 3. Va- 
săztcă la amenajarea unei alei ca 
lumea care să-i scutească d» acest 
ocol nu s-a gîndit nimeni, Dar pe 
care și-au făcut-o singuri oamenii, 
au ștricat-o... constructorii. Știm că 
se va invoca scuza că o astfel de

ția. Tot vroiam să-și spun odată. 
Vorbește, eă te aseult.

Anuța se așeză pe un scaun, își 
pieptănă părut negrtj cîrlișnjgț cil 
degetele, Fața senină i *• acoperi 
de o umbră de liniște însă ochii

POVESTIRE

negri îi ardeau aa tăciunele. Ionel, 
soțul său, o privi încurcat. 11 slin- 
jeneau privirile ei sfredelitoare, fși 
aduse aminte de această privire din 
vrerpea eînd lucra alături de ea 
la strung. Ce necruțătoare a fost 
ea atunci cînd i se făceau anumite 
propuneri, cum știa să-și pună ia 
punct colegii care întreceau mă
sura cu glumele. Strașnică iată a 
mai fost l Apoi, deodată, glodurile 
trecură peste cîțiva ani. In față îi 
apărură colegii și colegele de fa
cultate, șerif» petrecute împreună, 
plimbările din parc. In minte îi a- 
păru chipul eolegei de grupă, Sa
bina, care îl ajuțg la carte, CU ca
re a discutat multe intimități- Su- 
viptelș ei ți stăruiau în minte-, l-au 
urmănt înc^ din anul III de facul
tate. «Fgți să-ți refaci viața, gști 

rea ei completă în folosință. Să 
arăt cîteva.

In dorința de a face ticonomii 
proiectantul lucrării a oniis să 
prevadă unele amenajări de »mu- 
ranță în unele puncte ale șoselei. Ița 
ștînca Bolii (deasupra serpentinei) ar 
fi necesar un zid de sprijin, pentru 
eă fuge terenul. Tot la Bolii tra
seul serpentinelor nu este încadrat 
peste tot de balustrade (parapete) 
de beton pe marginea șoselei, iar 
în partea dinspre pădure zidul de 
protecție este prea scuițd față de 
.înălțimea taluzului. La Petroșani, în 
dreptul urinei electrice, la Ctivafliă 
în apropierea Viaductului și în alta 
cîteva asem&nea locuri ar fi necesare 
ziditei de sprijin- Ba Banița, lîngă 
sediul sfatului și pe platou’ dea
supra tunelului, gr trebui executate 
drenaje ale terenului (patului șpse- 
Jei), Mărișor, în curba mare, sînt 
necpșșre lucrări complexe de stabi
lizare a terenului înconjurător 
(numai patul șoselei S-a deplasaț țte 
1 ori de cînd se construiește) Și a- 
somanefl puncte ș-ar măi putea 
arăta.

Lucrările respective ny șînț prea 
inșii, țnsă dacă acum pu se fac ■?- 
pg p cheltuială de cea. 200 000 lei — 
mal lîrșiu cînd va începe să fugă 
pămîntuf respectiv, nu va ajunge 
nîed o jumătate de milion de lei 
pentru amenajările da siguranță, 
Toate aceste lucrări șȘ fie fgcyte 
«ișum. Rîțță șantierul de drumuri eș- 
te atei și poate executa pe loc ame
najările și câreitstările de teren 
șWM necesare-

alee nu a fost prevăzută în proiec
tul de sistematizare pe verticală a 
cartierelor Uvezeni 4 și 5. Ei și ? 
Proiectul nu poațe avea scăpări ? 
Secția da gospodărie a Sfatului 
popular Petroșani ar trebui să SlU- 
dieze posibilitatea construirii unor 
alei care să lege tgai direct strada 
Independenței de stațiile 2 și 3 Lte 
vezeiji,

Tavarășul Beiei Petru ne relatea
ză un aspect de orientare gospodă
rească greșită Chiar pe steada prin
cipală :

„I4J.O. egemjiji țrj prezent lucrări 
de asfaltare a trotuarelor. Așfaltul 
îl prepară ta m#l#x»®t*e mobile. 
Deși pe strada Republicii se gă
seau destule locuri unde putea ii 
amplasat un malaxor, locul eol mai 
bun bau găsit tovarășii de la 
I.C.O. în... unicul parc al orașului. 
Cetățenii care vor să se odihneas
că cîteva clipe în parc yp poț din 
pauza fumului și ăl mirpșyjyj de 
bitum încins. Iarba și florile din 
jurul malaxorului au fpsț găJeațe 
|n picioare". Ne gîndim ce gust 
grozav trebuie să aibă «rieli și be
rea servite la grădina „Pare1* în 
astfel d® „ambiantă".

Iată dar cum lipsa de orientare 
a unora produce nemulțumiri una
nime. Conducerii I.C-O- nu-i rămî’ 
ne deeit șă ia măsuri in consecință-

talentat, inteligent, drăguț. In lu
mea modernă de azi trebuie sădi 
creezi un cămin modern..A.

Țe aștept șă vorbești m 
terveni Armța. Văd că ești dPȘ 
gînduri. Hai spune, ce te frămîntă ? 
Bu tș înțeleg deși Șînt cam incultă...

— Da. Vreau să-ți spun că așa 
pu mai merge. Nu ne înțelegem 
gata. De ce să ne stricăm viata > 
Tu ești tinărd, eu la iei,,.

— Viața noastră nu-i stricată, 
abia acum începe. Avem și doi co
pii, frumoși și inteligențl, La așia 
nu ie plodești *

— M-am gindit suftetent, Știu e? 
am de făaut. Plătesc peniie alimen
tară.,. Nu tini primii copii in sr 
țuațja,,.

- Da, acum ai bani, ești ingtnei, 
funcție mare, contează la tine 
cîteyg iute ? <5e vor tace copta np 
te interetwrt f Au și ei nevoie 
de tată care să le îmirume pașii.

— Am să mă îngrijesc eu de ei- 
Si acum să terminăm odată- Stat 
hotdrlt...

...Au mai trecut trei luni, in ta 
muia Slntimbreanu lucrurile mer
geau din ee In ee mai rău.

intr-una din seri, inginerul Ion 
Sînt/mbreanu li aruncă soliei pe 
masa o adreed- Ba o lud, o cili și 
«u u« calm deMvtrșiț îi »pu«e>

Mâcelarul 
care trebuie 

„ajutat0
Ora 0,20. Jn fața măcelăriei 

din Uricani erau adunate < 
mulțime de gospodine. Aștep 
tau cu nerăbdare să se deschi 
dă măcelăria pentru a«și cum 
păru carne și apoi să-și vadă 
de celelalte treburi. Potrivit 
programului afișat, pînă la 
deschiderea unității mai erau 
zece minute,

Ora 6,35. Măcelarul n-a ve
nit încă,

— Poafe a întîrziat mașina 
își dădu una din femei cu 3 

părerea.
— Da de unde 1 Nit e li 

nu deschidă cu întîrziere — o 
lămuri vecin» ei-

Ora ?. Măcelăria tot nu era 
îppă deșchisă. Femeile și-ar

NOTĂ

pierdut răbdarea. Abia pe ta 
7,30 și-a făcut apariția Jărta 
Arpad, măcelarul de Ja Uri- 
«ni.

— Intîrzjam cu gătitul din 
cauza dumitale — a îndrăznit 
șă-i reproșeze, pe bună drep
tate, o femele în vîrștă.

Lui Jârta pu i-au plăcut voi 
bele ei și a repezit-o cu așa 
furie îneît în măcelărie s-a fă 
cut imediat liniște... j

Din discuțiile avute cu gos 
ppdinele din Uricani, precum ■ i 
și cu organele locale, am aflai 
că măcelarul Jârta pe lîngă 
faptul că întîrzie zilnic de la 
serviciu (programul Iui începe 
la 6,30) mai are obiceiul să 
vorbească urît cp cumpărăto
rii, șă-i bruscheze pe cei care 
îndrăznesc să-i facă vreo oh 
servele.

întrebat de pe vine tîrziu ie 
serviciu, Jârta Arpad a încer
cat șă se motiveze în felul 
următor :

—e Eu locuiesc la Vulcan. 
De aceea vin tîrziu.

Probabil că atupei cînd a 
găsit această „justificare" el » 
uitat că autobuzele I.C.O. cir
culă pe ruta Vulcan—Uricani 
din 30 în 30 de minute.

Prin comportarea lui necu
viincioasă față de cumpărători, 
prin desele Întîrzieri da la 
serviciu, măcelarul Jârta Arpad 
șa pare că a uitat Că se nu= 
mări printre salariații comer 
țului de stat. N-ar fi rău dacă 
conducere» O.C.jț,, Alimentara 
Petroșani, care este la curent 
cu abaterile săvîrșite de el, 
l-ar „ajuta" să știe în viitor 
cum trebuie să SC comporte 
în timpul serviciului un lucră
tor din comerțul socialist.

M. c.

— Știam eă vei fi mutat în Mol
dova. Tu ai cerut. Acala este ș’ 
Sabina, colega ta...

— Ce Sabină ? Te rog fără in
sinuări. Nici prin cap nu mi-a tre
cut șă-mi cer transferul. Arp foșt 
mutat în Interes de serviciu.

Să lăsăm usta. Tiansferul pe 
care Pai Obținut este un mijloe bUU 
să ne despărțim. Ai lucrat ..inteli
gențe. In Moldova n-o să ne duci 
pentru că nu vei „primi” locuință- 
Poale așa e mai bine — spuse ea 
cp un oftat,

— Q să vedem. In orice ca» am 
să vă trimit bani pentru întreținere.

— Mulțumim. De descurcăm noi.
■„Timpul trecea, Din cînd in cînd 

factorul poștal aducea aite un plic- 
La început mai des, apot din ce în 
cp mat rar. Singurul din taindia 
Slntimbteanu, Ionel, fiul, aștepta 
zile întregi venirea factorului. Ii 
ieșea ta cale, H asalta cu întrebări- 
Scrisoarea mult așteptată Intfrșia.

Intr-o zi mama îl găsi stîgd la 
masă cu fotografia latului in mtaă< 
iar pe obraji două mărgele t șe 
prelingeau, Și le șterse cînd mama 
se apropie de el, *

~ Mămică — spuse lonei cînd 
voi fi mare șt mă voi face inginer 
nu le val părăsi niciodată Toll 
banii pe care fi voi alștiga tie țl’i 
voi da„,

Copilul l»i așeză capul ta* poala 
mamei și începu să pltogd cu ho-

Pu.uk


ST£A®Wh R@ȘV

Cînd propunerile nu rămîn doar pe hîrtie
Consfătuirile trimestriale de pro 

dlicțȘe la nivelul comitetului sindi 
catului și adunărilor lunare ale gru
pelor sindicale constituie forme efi. 
ciente de participare organizată a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor la rezolvarea complexelor pro
bleme pe care le ridică procesu] 
de producție, în vederea îndepli- 
nirii și depășirii tuturor indicatorilor 
de plan.

Consfătuirile de producție ce se 
organizează la E. M. Lonea se ca
racterizează prin participarea largă 
a întregului cpleptiv, prin numărul 
d(0 propuneri valoroase ce se fac 

această ocazie fn scopul îmbu- 
Ițătătarii procesului de producție, 
Cjîțeva exennple de astfel de propu
neri : Inginerul Rebeleanu Vaier a 
făcut o propunere cu privire la a- 
prpvjșionareia mai judicioasă a lo
curilor de muncă CU material lem
nos, prin terminarea depozitului de 
Jșmne d® Ia mina Lonea II; ing. Bă- 
Iflnescu Ioan a propus devierea ga
leriei direcționale de la orizontul 
602 și orizontul 557 din sectorul I. 
CU scopul de a se efectua transpor
tul cu locomotive cu troley pre
cum și propunerea de a se recon
diționa armăturile metalice, în care 
scop s-a montat o mașină de îndrep
tat armături în subteran la mina 
îieț. Fiind aplicate în practică, a- 
ceste propuneri au contribuit la creș
terea producției și productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost. De asemenea s-au făcut prppu- 

-neri de către toy. ing. Nicolau Glau-

Eficiența
consfătuirilor de producție — 

obiectiv central 
al muncii sindicalo

diu, maiștrii principali minieri Bra- 
toveanu Gheorglm și Prinț Samoilă 
cu privire la utilizarea mai rațio
nală a efectivelor, a îmbunătățirii 
transportului pe găleții și a îmbu
nătățirii aprovizionării locurilor de 
muncă cu materiale și vagonete 
goale. Și apeste propuneri și-au do
vedit utilitatea practică.

Ca urmare a faptului cg propune
rile au fost puse în aplicare și nu 
au rămas numai pe hîrtie, E. M. Lo
nea a obținut succese remarcabila 
în primele opt luni ale anului. Ast
fel, în cele 8 luni exploatarea noas
tră a realizat un plus de producție 
de 17 708 tone cărbune. De remar
cat este faptul că, socotind realiză
rile acumulate de la începutul anu
lui, toate sectoarele minei șe pre
zintă cu sarcinile de plan îndepli
nite.

Un important suaces s-a abținut 
în ceea ce privește îmbunătățirea 
calității cărbunelui. In primele două 
trimestre, mina Lonea înregistrase 
o depășire a procentului de cenușă 
admis. Propunerile făcute de munci
tori și cadrele tehnice în consfătui
rile de producție au făcut ca în 
trimestrul III să înregistrăm o înț-

După fapta 
și*** răsplată-
(Urmare din pag. l-a)

Conducerea preparațiel, informată 
asupra celor petrecute, a luat ope
rativ măsurile care se impuneau. 
Apreciind 
echipa lui Hepțiu Carol 
Regulamentul de ordine 
1 s-au aplicat sancțiunile 
Pentru părăsirea locului 
în timpul oreilor de serviciu Hențiu 
Carol a fost mutat disciplinar, timp 
de 3 luni, la funicularul 4-5. Astfel, 
retrogradarea din funcția de șef de 
echipă atrage după sine pierderea 
primei de vechime pe acest an, a 
primelor lunare, la care se adaugă 
și reducerea corespunzătoare a sala
riului în raport cu munca pe care o 
depune în prezent. Și cei patru mem
brii ai echipei șale au suferit conse- 
ctințlSe abaterii săvîrșite. Ei au fost 
^acționați cu observație scrisă. 
z Dar, cea mai grea sancțiune pen
tru' oamenii pare pătează onoarea 
colectivului este oprobiul opiniei ma
selor. Hențiu Carol va trebui Să 
muncească mult pentru a se reabi
lita în fața colectivului.

care se
că prin comportarea sa 

a călcat 
interioară 
cuvenite, 

de muncă

hote. Mama îl mingile, și-i spuse 
printre suspine.

— Tăticul tău e un om bun. E 
plecat departe unde se deschide o 
nouă mină. Nu are timp să ne scrie, 
dar va veni cit de aurind.

Las' că știu eu. V-am auzit 
ce-ati vorbit. El nu mai vine. S-a 
dus cu aia, știu cum o cheamă.

— Ionel să nu mai vorbești așa 
ceva despre tatăl tău pentru că mă 
supăr.

...In aula institutului s-au adunai 
delegați, specialiști mineri din tm 
treaga (ară. După deschiderea se
siunii președintele prezidiului ă- 
nunță :

— Urmează comunicarea „Metode 
de exploatare a straielor groase de 
cărbune", susținută de ing. Anuța 
Sintimbreanu.

Cineva din asistență tresări. Se 
sculă și se așeză din nou, Un coleg 
vă-!

pînă

1 galben la față îl întrebă: 
i-ș rău, Sintimbrene ? Du-te 

afară. Ai o înfățișare de mort- 
Nu, nu mi-e rău, n-am nimic, 
pauze a ocolit-o. S-au intîln't 
in stație cu cițeva clipe îpa-

ln
doar
inie de plecarea trenului care du
cea spre case delegații ce partici
paseră !a sesiunea științifică. A- 
nuța Sintimbreanu șe apropie de el 
cu un zîmbet rece. Avea 
ceeași privire arzătoare.

— Bună ziua, domnule 
Ce mai faceți ?

Anuța, te rog, nu mă 
-hui. Vroiam să nu te întllnesc dar

insă a-

Inginer.

mai ehi-

Casa stației de compresoarg de ia mina Lonea II.

bunătățire simțitoare a calității car. 
bunelui.

Comitelui sindicgtplui E. M, Lo
nea va căuta pa si în viitor să ridice 
eficiența consfătuirilor de producție, 
să facă din ele mijloc tot mai 
ppterpif de mobi)i»are a oamenilor 
muncii la îndeplinirea ritmică și 
la toți indicatorii a planului de 
producție, ca ele să fie adevărată 
școală de conducere economici, de 
scoatere la iveală a InițtaliveMf șj 
propunerilor valoroase ale oamenilor 
muncii.

ȘANDRU IOSIF, 
președintele Comitetului sindicatul»!

E. M. Lenea

A
a 
al

XlX-a sesiune 
Sfatului popular 
orașului Patrila

ia PetriJa eae 
Sfatului popu-

Recent, u avut loc 
de-a xix-a sesiune a 
Iar, Potrivit ordinai de fi, sesiunea 
a luat in dezbatere două aspecte 
ale activității depulaților și anume : 
munca desfășurată în acest ap de 
comisia permanentă plațț-finante F 
cea a comisiei permanente care șe 
ocupă de problemele agricultură și 
valorifmărt-

Țot în cadrul acestei sesiuni s-a 
votat hotărîrea privitoare la lucră
rile gospodărești ce urmează sâ 
fie executate în localitate, prin 
contribuția voluntară a cetățenilor- 
în cursul anului 1967,

IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

4. 
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i CERCETAREA
Volumele din cadrul acestei co

lecții conțin studii consacrate dife
ritelor probleme teoretice și meto
dologice ale științelor istorice, ale

I
înțeles. A- S 
e i-a spus • 

Moldova. | 

te întreb

mi-a fost imposibil, nu puteam. Tu 
mă înțelegi.

— întotdeauna te-am i
poi după o lungă tăcere . . ....
din nou:

— Iți pleacă trenul de 
Nu pleci ?

— Nu plec.' Vreau să
ce lac copiii. Mi-e tare dor de si.

— Și pînă acum nu ți-a fost dor t
— Să lăsăm asta, spune-mi odată 

ce fac copiii ? Tu ce faci, ai ter
minat institutul, ești ingineră ?

Am vrut să fiu șj eu fp pqa 
cu vremea, să fiu mai i 
să am vocabular.,.

— Te rog nu mă mai chinui, 
iar mutat înapoi, eu am cerut ca

— Și Sabina ?
— Să nu rpai vorbim.
...Ajunși în oraș, pe peron, 

teau față in față fără să-și spună 
un cuvint. Intr-un tîrziu el îi întin-- 
se mina.

— Mîine îmi dai voie să vin 8S 
văd copiii ?

— Poți să vii 
numai noi acasă,

— Și dacă vin
— Ei ce, veț vedea 

te așteaptă, E adevărat ca a trecui 
mult timp.

— O sa mă ierte pentru tot Ce 
am făcut ?

— Ionel e mare, e 1 
însă o să mai avem de discutat. 
De la egal la egal:

cercetării fenomenelor culturii, ale 
științelor economice, sociologiei 
concrete, dreptului, esteticii, p«h»l°- 
giai, pedagogiei și altor discipline 
mnaniștice.

Volumul II cuprinde materialele t
Cu privire iu clasificarea științe

lor sociale, de B, M- Kedrpv; PrQ' 
bleme metodologice controversate 
ale sociologiei contemporan* polo
neze, de Jan Szczepanski; Unele 
probleme metodologice ale cerne- 
tării sociologice marxiste, de Radi 
Vasiliev,- însemnări îi) legătură cu 
concepția marxistă despre sociolo
gie de M. Simon: Metodele exacte 
în cercetarea sociologică, de I- A- 
Levada; Unele observații pu privire 
la cuantificarea fenomenelor so
ciale, de Ilșe Krașemann,- Tehnicile 
matematice și grafice în științele 
sociala, de M. Duyerger; Modelarea 
in cercetările sociologice, de P. P. 
Maslov; Cercetarea statistică, de 
E. Grebnik și C. A, Moser; Sociolo
gia grașuipi șj construcția orașului, 
de J. Szeleny și F. Vidor( Sociologie 
și demografie, de W. E. Moore; Psi
hologia socială americană, de R. M. 

Frumkin; Materialismul și psiholo
gia socială, de J. F. L*Ny.

și 
Și 
ce

Grupul școlar minier Lupeni 
anunța ca, în anul școlar 1966—1967, tu 

funcționa în cadrul grupului 
ȘCOALA TEHNICA DE PERSONAL TEHNIC 

în specialitatea tehnician minier
CONDIȚII DE ADMITERE:

Candidatii să fie absolvenți ai liceului de cultură generală m 
posesori ai diplomei de bacalaureat șau al certificatului de absolvire.

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

de naștere (copie legalizată);
de studR îp original;
de analiza șîngelui;

examenului radiologie pulmonar

certificat
— diploma
— buletinul
— rezultatul

Concursul de admitere se va ține între 24-30 septembrie ți va 
consta din:

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

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

Autobaza D.R.T.A. Petroșani
augajeuză de urgențâ muncitori 

calificați în meseria;
• mecanici auto
• tinichigii auto
• electricieni auto

Se asigură condiții optime de muncă în clădirea nou construită 
autobazei.
Cei interesați ge vor adresa la autobaza D.R.T.A. Petroșani.

I
eu in p«s a 
inteligentă, |

I
I
I
I
i 
j 

bărbgț. Noi Ș 
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Sini 
să..,
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acum. Stntepi 
mama.
va spunef 
tu. Copiii insă

Flavlu IS IRATE

23 septembrie
PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN DB 

știri,- 5,06 pțpgram muzical de d’- 
mineată; 5.15 Gimnastica d* Învio
rare,- 5,25 Program muzical de dimi
neață; 5.3Q Actualitatea agrară. 
5,40 Program muzical de dimineață 
6,00 RADIOJURNAL. Sport, .Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzica, 
dp dimineață; 6,30 Anunțuri, mu 
zică; 6,45 Salut voios de pionim 
7,00 RADIOJURNAL. Spgrt. Bulelu 
meteo-rutier; 7,30 Pe aripile clnlo 
cului; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8 01 
Viers și joc; 8,30 La microfon, me 
India preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui ; Cura de struguri; 9.31 Jocui • 
populare,- 10,00 BULETIN DB ȘTIRI 
10,03 Cînteee pentru cei miei; 10,15 
Melodji populare,- 10,30 Radipra- 
cheta pionierilor^ ll.oo Piese vo
cale; 11,20 COORDONATE CULTU
RALE; 11,35 Muzică ușoară; if,45 
Din eomoara folclorului nostru; 12,00 
BULETIN PE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,30 Clasici ai muzicii cp-

rale romlaeștit Ion VidU; 12.45 lu= 
tlțnire cu muzica ușoară românească; 
13,30 Soliști și formații artistice de 
amatori; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteg-rptier; 14,08 Pagini 
concertante din muzica de estradă; 
13,00 Melodii populare interpretate 
ia Emil Gavriș și acordeonistul Ilie 
Uflilă; 15,30 Caleidoscop muzical; 
10,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
neteorolggic; 16,15 Album de cîn- 
ece; 16,30 LECTURĂ IN FOILETON 
TiNTRU TINERII ASCULTĂTORI; 
„Toate pînzele sus" de Radu Tudo- 
rap. Citește autorul; 18.50 Transmi
siune sportivă 1 Turul ciclist al Ro
mâniei; 17,15 ÎN SLUJBA PATRIEI, 
17,45 Muzică ușpară; 18,00 BULETIN 
DȘ ȘTIRI; 18,05 ÎN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 Interpret; de muzică 
ușpară; 18,40 RADIOSIMPOZION : 
Dinamica științei românești; 18,QC 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19.30 Melodia zilei ■■ „La anii 
mei' de Paul Urmuzescu. Solistă 
PompUia Steian; 19,35 Varietăți

muzicale,- 20,00 RADIOGAZEȚA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 ATENȚIUNE PĂ
RINȚII; 21,20 Din succesele muzicii 
ușoare; 22,0Q RADIOJURNAL, Sport. 
Buletinul meteorologic; 22,20 In
terpretul săptămînii: violonistul 
Mihai Constantinesc»; 22,40 Melo
diile nopții; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI,

TELEVIZIUNE
22 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar: „Prolog la primul 
gong". In vizită la Teatrul pentru 
copii „Jon Creangă"; 19,00 Țele- 

’ jurnalul de seară; 10,15 Filmul do- 
cumentar: „Navigatori care dispar" 
— producție a studioului „Alexan
dru Sahîa"; 19,30 Orașele muzicii : 
ROMA; 20,00 Clubul tinereții; 21,0C 
Filmul „Hocheiștii" producție ă 
studiourilor sovietice; 22,4Q Telejur
nalul de noapte- "2,50 Buletinul me
teorologic; 22,55 închiderea emi 

siunii.
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VîRTR iNTERNRȚiOWRLR
Lucrările Adunării Generale
a 0. N. u

PREZENȚE ROMANEȘTI Primul eschimos ales

Trimisul special
Ionescu, tran-

NEW YORK 21. 
Agerpres, Nioolae 
smite: Primele două ședințe ale 

i sesiunii a 21-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. au fost consacrate 
problemelor organizatorice, după a 
căror soluționare vor începe lu
crările propriu-zise.

In oadnil ședinței inaugurale,, nu
meroși reprezentanți, printre care și 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., au luat cuvîntul 
pentru a ura bun venit în orga
nizație celui mai tînăr stat mem
bru — Guyana — și pentru a a- 
dxesa, în același timp, felicitări re
prezentantului permanent al Afga
nistanului, Abdul Rahman Pazhwak, 
cu prilejul alegerii sale în funcția 
de președinte al sesiunii.

Primul ministru al Guyanei, For
bes Burnham, care a sosit cu acest 
prilej în fruntea delegației țării 
sale la O.N.U., s-a adresat, de ase
menea, Adunării Generale, expri
mând mulțumiri pentru cuvintele 
călduroase adresate cu prilejul pri
mirii Guyanei în O.N.U. „Guyana 
— a declarat el '— dorește să-și 
consolideze independența recent cu
cerită. și să-și dezvolte resursele".

In continuare au iiost

Conți -
Jacob- 
pentru

aleși pre
ședinții celor șapte comitete prin
cipale ale O.N.U. Astfel, au fost 
aleși în Comitetul politic — Leo-

Noi incidente 
la Sao Paulo

poldo Benites (Ecuador), în 
tetul politic special — Max 
son (Finlanda), în Comitetul 
problemele economice și financiare
— Moraiwid Tell (Iordania), în Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale — Halima 
Warzazi (Maroc), în ComiSetnl 
pentru teritoriile sub tutelă si 
neautonome — Fakhreddine Mo
hamed (Sudan), în Comitetul pen-

. tru problemele administrative și 
bugetare — Vahap Asiroglu (Tur
cia), în Comitetul juridic — Vra- 
tisl-av Pechota (Cehoslovacia).

In ședința plenară de miercuri 
dimineața au fost alese țările ai 
căror reprezentanți permanenți vor 
fi vicepreședinți ai Adunării Ge
nerale : cele cinci membre perma- 
nete ale consiliului de Securitate
— U.R.S.S., Franța, S.U.A., An
glia, Ciankaișistul, precum și Re
publica Congo (Kinshasa), Gabon, 
Senegal, Cipru, Irak, Ungaria, Bo
livia, Costa Rica, Trinidad — To
bago, Austria și Grecia.

După-amiază, a luat cuvîntul în 
Adunarea Generală președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos, ca
re întreprinde de cîteva zile o vi
zită în S.U.A. Apoi s-a întrunit în 
ședință Comitetul general, din care 
fac parte președintele și vicepre
ședinții adunării, precum și pre
ședinții celor șapte comitete prin
cipale ale O.N.U, Vor fi luate în 
discuție probleme privind organi
zarea sesiunii a 21-a — pe baza 
unui memorandum al secretarului 
general — și adoptarea ordinii 
de zi a sesiunii, de asemenea pe I 
baza memorandumului lui U Thant, j

MUNCHEN 21 (Agerpres). — 
Marți s-a încheiat la Munchen 
cel de-al 15-lea concurs inter
național de muzică, organizat 
de instituțiile de radiodifuziu
ne din Republica Federală Ger
mană. La concurs au partici
pat 270 de soliști din 35 ac 
țări. Juriul concursului a de
cernat premiul I la canto so-

listei Ileana Cotrubaș de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București. Premiul I la vioară 
a lost decernat instrumentistu
lui polonez, Konstantyn Kulka 
A mai obținut premiul I cvin
tetul de suflători al orchestrei 
simfonice a Teatrului Acade
mic de Operă și Balet din Le 
ningrad.

io [onillini teritorial

LONDRA 21 (Agerpres). — „Spe
ranța întreținută la începutul verii 
la Washington, după retragerea 
Franței din organismele integrate 
ale N.A.T.O., că o formă satisfăcă
toare de colaborare între Franța și 
partenerii ei din Alianța atlantică 
s-ar putea substitui integrării, a 
fost spulberată", scrie ziarul „Ti
mes" într-o corespondență consa
crată apropiatei vizite a ministrului 
de externe francez Couve de Mur- 
ville în S.U.A. Unii, continuă zia
rul, se întreabă dacă prezența Fran
ței în N.A.T.O. mai înseamnă ceva. 
Totuși, problema practică privind 
transformarea N.A.T.O. pentru ca a- 
ceastă organizație să devină în sta-

re de a funcționa fără Franța nu 
este încă aproape de o soluționare 
reală. Desigur, alianța poate fi re
construită pe baza participării nu
mai a 14 țări, comandamentele su
preme și, probabil, Consiliul atlantic 
însuși, ar putea fi transferate în 
Belgia, planurile militare și logis
tice pot fi revizuite luîndu-se în con
siderare absența Franței. Dar rămîne 
întrebarea dacă N.A.T.O. nil va ieși 
în mod inevitabil serios slăbit rni- 
litaricește și chiar din punct de ve
dere psihologic. Ziarul este de părere 
că evoluția atitudinii franceze poate 
fi interpretată ca o manifestare 
crescîndă de neutralism. Dar, adau
gă ziarul, necolaborarea cu Statele 
Unite ar fi o definiție mai bună.

OTTAWA 21 (Agerpres). Simonie 
E 7-51 este primul eschimos ales, în 
Consiliul teritorial al Canadei 
nord-vest, după ce a înfrînt doi alți 
candidați în primele alegeri terito
riale ce au avut loc în estul Arcti
cei. Numărul care însoțește numele 
lui Simonie i-a fost dat, la fel ca și 
altor eschimoși, pentru identificare 
în registrele de stare civilă. Cu 
toate că populația băștinașă din es
tul Arcticei a avut dreptul de vet 
în alegerile federale canadiene, abia 
anul acesta a primit posibilitatea de 
a-și exercita drepturile electorale 
și în alegerile teritoriale.

Oemonstrațiî 
antiguvernamentale 
în India

Procesul unui grup de cinci persoane 
acuzate de a fi scos din S.U.A. șapte avioane

(Agerpres). — In 
federal din Buf- 

început

RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres). 
Pentru a treia oară, în decurs de 
țnai puțin de o săptămînă, la Sao 
Paulo (Brazilia) s-au produs marți 
seara incidente între poliție și stu- 
denți. Poliția a folosit bastoane de 
oauduc și grenade lacrimogene 
pentru a împrăștia o demonstrație 
a studenților organizată în semn 
de protest față de represiunile po
lițienești și amestecul oficialităților 
militare în treburile universitare. 
Peste 100 de studenți au fost ares
tați.

Reprimarea acestei demonstrații a 
înăsprit și mai mult tensiunea care 
șe menține în Sao Paulo de cîteva 
zile. Federația universitară din Bra
zilia a făcut apel la organizarea în 
toate universitățile braziliene a u- 
nor greve de cîte 24 și 72 de ore, 
ca răspuns la represiunile poliție
nești. Pe străzile orașului Sao Paulo 
unități armate și forțe de politie 
patrulează în permanentă pentru a 
preveni noi demonstrații ale stu
denților.

NEW YORK 21 
fața unui tribunal 
falo (statul New York) a 
procesul intentat unui grup de cinci 
persoane acuzate de a fi scos din 
S.U.A. un număr de șapte bombar
diere de tipul „B-26" și o însemnată 
cantitate de muniții și echipament

Ultimii soldați americani
au părăsit Santo Domingo

SANTO DOMINGO 21 (Agerpres). 
Generalul brazilian Arturo Alves de 
Silva Dragă, comandantul forțe
lor interamericane în Republica Do- 

Santo 
oficial 
ocupa- 

străine.

m-iniicană a părăsit marți 
Domingo, ceea ce în mod 
este prezentat ca încetarea 
ției țării de către trupele 
O dată cu el au părăsit Republica
Dominicană ultimii 600 de soldați a- 
mericani, care au făcut parte din 
„forțele interamericane".

Deși Comandamentul forțelor in
teramericane de ocupație și-a înce
tat activitatea, Republica Domini
cană va continua să rămînă în 
bâta" Statelor Unite. Ea Santo 
mingo se va afla

„or-
Do-

mai departe un

< WASHINGTON. La Washington s-a anunțat că la 1 
iulie 1966 Statele Unite ale Americii aveau 195 857 000 lo
cuitori.

+ SALZBURG.- Fundația internațională Mozarteum din 
Salzburg a achiziționat o vioară a Iui Wolfgang Amadeus 
Mozart, aflată pînă acum în posesia unei persoane particu 
lare. După o renovare completă, acest prețios instrument va 
fi expus Ia Mozarteum, împreună cu o altă vioară a Iui Mo
zart, cumpărată în 1955.

♦ NEW YORK. La puțin timp după lansarea de la baza 
aeriană Vandenberg (statul California), racheta balistică in
tercontinentală de tipul „Minuteman" a explodat în aer pro- 
vocîmd up incendiu. Cauzele exploziei nu au fost încă sta
bilite.

< LONDRA. Intr-un interviu acordat ziarului 
Expres" din Londra, noul șef al guvernului de 
Balthazar Vorster, a declarat că el 
cu regimul lui Ian Smith aceleași 
woerd.

♦ DAR ES SALAAM. Mișcarea 
a anunțat că una din patrulele sale 
litar portughez care efectua o misiune de cercetare în apro
pierea satului Sakkakeya ■— Angola de est. Declarația spune, 
de asemenea, că forțele patriotice angoleze au ucis 49 de 
soldați portughezi în cursul acțiunilor recente din Angola.

♦ PARIS. Poliția franceză a anunțat că rezultatele pri
melor cercetări efectuate în legătură ou descoperirea în 
Franța a unui centru de recrutare și instruire a mercenarilor 
pentru Congo par să confirme că această afacere era finan 
țață de Chombe.

Se anunță, totodată, că numai 12 din cele 30 de persoane 
arestate au fost reținute de poliție pentru cercetări.

va continua 
bune relații

„Daily 
la Pretoria, 
să întrețină 
ca și Ver-

din Angolde eliberare
a doborît un avion mi-

mili-
„ve-

S.U.A. în Republica 
avut loc în aprilie

grup de așa-ziși „specialiști 
tari" americani, însărcinat să 
gheze" asupra ordinei și liniștei" în 
țară.

Intervenția 
Dominicană a
1965, cînd a fost declanșată revolta 
maselor populare împotriva forțelor 
reacționare, conduse de junta mili
tară în frunte cu Donald Reid Ca
bral. încâlcind normele dreptului 
internațional, la patru zile după în
ceperea acțiunilor în vederea stabi
lirii unui regim constituțional, pes
te 10 000 de soldați ai infanteriei 
marine și parașutiști nord-aniericani 
au debarcat în Republica Domini
cană. Intervenția străină armată a 
constituit cauza principală a acțiu
nilor teroriste ale elementelor de 
extremă dreaptă care s-au soldat 
cu mii de jertfe și suferințe ale 
populației țării, cu dezorganizarea 
economică în aproape toate sectoa
rele de activitate.

in vara anului 
a fost îndreptat

acuzare arată că

1965.
spre

cele 
spre

de război, 
Transportul 
Portugalia.

Actul de
șapte avioane au zburat ilegal 
Europa, via Canada, decolînd de pe 
un âeroport din Rochester (Nevz 
York) fără licență de export sau o 
aprobare scrisă a Departamentului 
de Stat. Dintre cei cinci acuzați — 
cunoscuți în lumea oamenilor de 
afaceri —-. unul a fugit din S.U.A. 
După cum relatează agenția U.P.I., 
acuzații își afirmă nevinovăția și 
au susținut în mai multe rînduri 
că transportul spre Portugalia a a- 
cestor avioane a avut loc la ordinul 
Agenției Centrale de Investigații 
(C.I.A.). Guvernul american a negat 
acest lucru.

DELHI 21 (Agerpres). — Agențiile « 
de presă relatează din Delhi că în / 
diverse localități din tară continuă 
demonstrațiile de protest împotriva 
politicii economice a guvernului. In 
localitatea Ratlam’ din provincia 
Madya Pradesh, manifestațiile stu
denților continuă de șapte zile. Po
liția i-a atacat pe demonstranți cu 
gaze lacrimogene. In localitatea 
Mhow, s-a ajuns la ciocniri, în 
cursul cărora numeroase persoane 
au fost rănite.

Demonstrații antiguvernamentale 
au avut loc și la Bankura, la 240 km 
nord-vest de Calcutta, unde poliția 
a deschis focul împotriva demon
stranților, rănind o serie de per
soane. In oraș a fost proclamată o gre
vă generală de 48 de ore, în semn 
de protest împotriva politicii gu
vernului și a lipsei de alimente. De 
teama agravării situației în statul 
Bengalul de vest, guvernul a rechi
ziționat mai multe mii de polițiști 
înarmați din alle state ale Indieif fi 
a mobilizat numeroase trupe.

3 OOO de persoane expulzate 
din Somalia franceză

DJIBOUTI 21 (AgerpTes). — A- 
gențiiie de presă transmit că după 
tulburările care au avut loc în So
malia franceză, la Djibouti domneș
te calmul. Pentru a restabili ordi
nea și pentru a se găsi o soluție 
politică, relatează corespondentul 
agenției France Presse din Djibouti, 
a fost necesar ca orașul să fie în
cercuit și să fie declarată starea 
excepțională. După aceste măsuri 
preliminare, poliția și animata a 
trecut la legitimarea tuturor per-

■ <

soanelor din cartierele locuite 
africani, unde au fosit operate 
meroase arestări. Aproximativ 3 000 
de persoane au fost expulzate din 
Somalia franceză.

Potrivit agenției France Presse, 
in rîndurile populației se mai fac 
simțite nemulțumiri față de admi
nistrație. Se pare că poliția reușeș
te să intervină imediat pentru a 
pune capăt diferendelor dintre 
populație și oficialități.

de
nu-

„PSIHIDELISMUL1* O RELIGIE?
S-a născut o nouă religie în 

S.U.A, ? Da, afirmă un oarecare 
Timothy Leary, fost profesor la U- 
nivoirsitatea Harvard. Ea se numeș
te psihidelism. „Obiectele de cult" 
sînt drogurile și plantele haluci
nogene Lsd, Marijuana și Peyotl. 
Scopul „glorificarea unei revelații" 
„Clerul" sînt inițialii în folosirea 
drogurilor halucinogene. „Marele 
său preot („papa psihidelismului") 
— însuși Timothy Leary. De ce se 
vrea Leary fondatorul unei noi re
ligii ? Din cel puțin două motive 
care din punctul lui de vedere sînt 
bine fondate : primul : consumul de 
narcotice aduce profituri fabuloase 
și ăl doilea: „pasionatul" psihide
lismului este amenințat să ispășeas 
că pedeapsa cu închisoarea pe 30 
de ani și să achite 30 000 de dolari 
amendă pentru... deținerea ilegală 
de narcotice. (Este adevărat că deo-

camdată „profetul" Timothy Leary 
se află în libertate pe cauțiune și 
își expune aberațiile în cadrul unor 
conferințe de presă, dar, cine știe 
ce-i rezervă viitorul... Așa că pre
feră să fie „mare preot").

Și pentru sporirea vînzărilor de 
stupefiante noua religie introduce

A

Notă externă
un bogat ritual: Credincioșii voi 
rezerva întreaga duminică pentru 
drogarea cu Lsd sau Peyotl la o 
ceremonie care ar urma să se des
fășoare în incinta unui teatru din 
New York și unde biletul de in
trare (de vor exista și bilete de 
intrare!) se plătește cu trei dolar: 
In restul zilelor, program mai li-

ber : numai cîte o oră de drogare ' 
cu Marijuana.

Dar să redevenim serioși I De
parte de a fi un halucinat, fostul 
profesor de psihologie mizează, de 
fapt, pe numărul mare de consu
matori de droguri din S.U.A. După 
cum declară Leary, circa 10—20 
de milioane folosesc Marijuana, iar 
4 milioane Lsd-ul și Peyotl. Su
mele fabuloase obținute din contra
banda de narcotice (folosirea lor 
este interzisă în S.U.A.). constituie 
adevăratul mobil al apariției pro 
povădnitorilor psihidelismului. In 
tr-un raport publicat recent de Bi
roul federal de
S.U.A., contrabanda de 
alături de alte 
organizatorilor 
cifrează la n-u 
liarde dolari.

investigații dip 
narcotice 

afaceri ilicite, aduce 
ei venituri care se 
mai puțin de 47 nii-

I. PUȚINELE)
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