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la mina Dîlja, 
în timpul mon
tării transfor-
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In rundul minelor cu o dinamică 
a producției în plină ascensiune 
în anii ce vin se află și cea din 
Vuilcan. Pînă în 1970, producția de 
cărbune a exploatării va crește de 
la 1 030 000 la 1 400 000 tone.

Mina Vulcan, această veche 
ploatare renăscută din moartea 
i-a hărăzii-o vechea stăpînire,
dezvoltă, se modernizează. Cum e 
firesc, sectorul hotărâtor care-i im
primă noua tinerețe, e cel al con
strucțiilor miniere, al lucrărilor de 
deschideri spre viitoarele cîmpuri 
de cărbune.

Sector hotăritor și totuși... Inves
tițiile la mina Vuiloan se află în- 
tr-o situație tocmai invers propor
țională cu însemnătatea ce o repre
zintă pentru viitorul minei. Și iată 
de ce. La mana 
zic la investiții 
s-a realizat abia 
la sută, existând 
mă (fără a mai

V1CTOR1ȚA PLEȘA
A DEVENIT MAMA

r'lorica Furdui bătu la ușa fie-
* cărui apartament din blocul 

în care locuia. De cu seară primi
se sarcina să anunțe femeile din 
bloc că in după-amiaza aceea, la 
clubul minier din localitate va avea 
loc o întîlnire, pe teme 
'a femeilor din cartier cu 
Vanda Faur.

Asemenea întîlniri au 
organizate de comisia de

o unanimă apte- 
gospodinelor. In 

pe medicul pedia- 
ea avea întotdea

medicale. 
doctorițe

mai ton 
femei și

s-au bucurat de 
ciere din partea 
ceea ce privește 

, tru Vanda Faur,
una un auditoriu însuflețit. Cuvin
tele ei erau ascultate cu răsuflarea 
tăiată de către soțiile de mi- 

r neri, în marea lor majoritate.
* < care de fiecare dată plecau de la
* aceste întîlniri cu o serie de pro

bleme elucidate pe teme medicale.
Și în după-amiaza aceea aștep

tau cu nerăbdare revederea cu 
„doctorița știe-tot" cum aveau o- 
biceiul s-o numească în absenta ei.

...După ce Vanda Faut a releva! 
rolul femeilor în societatea socia
listă, a vorbit pe îndelete și des
pre misiunea cea mai nobilă a fe-

meii, aceea de a ii mamă, subli
niind că prin actul matern femeia 
își găsește împlinirea adevărată. 
Dînd viată unui urmaș, însăși viața 
ei, capătă un alt sens, un sens de
plin ce ridică femeia pe cea mai 
nobilă treaptă a existenței sale, 
aceea de mamă;-

Tinerele mame sau cele care ur
mau să devină în curînd, ascultau 
îmbujorate cuvintele care veneau 
parcă să le ajute la rezolvarea mul
tiplelor chestiuni ce se ridicau în 
căsnicia lor.

După ce doctorița și-a scos oche
larii — semn că a terminat tot ce 
avusese de spus — din mijlocul 
gospodinelor s-a ridicat o bătrînică 
cu părui alb precum crestele 
lezatului. Toți cei prezenți o 
noșteau prea bine, era Rozalia 
hor, soția minerului pensionar 
vrilă Mohor.

Cu vocea tremurîndă 
că nu 
bească 
adresă

Vulcan planul fi- 
în primele 8 luni 
în proporție de 89 
o răimînere în ur- 
pune la socoteală

și lucrările geologice ) de 144 m 1. 
Sectorul de investiții al minei Vul
can nu și-a îndeplinit planul în 
nici o lună din acest an. Adică — 
scuze 1 — în iulie planul a fost 
chiar depășit cu 10 m 1 — sîntem 
informați la conducerea sectorului, 
în martie, de asemenea...

— Da... și-n martie. Dar în rest? 
Ce s-a făcut în celelalte luni ?

— Avem mari dificultăți. La ora 
actuală lucrările miniere au ajuns 
într-un stadiu dificil. Realizarea 
planului e stînjenită de o seamă de 
lucrări veahi, ne . relatează țov. 
ing. Vișan loan, locțiitorul șefului 
de sector.

Nu contestăm greutățile cauzate 
de lucrările vechi, influenta lor ne
gativă asupra realizării planului. 
Nu contestăm nici ceilalți faictori- 
frînă ce grevează activitatea sec
torului, cum ar fi numărul relativ ma
re și dispersitatea lucrărilor, în gene
ral, mărunte, oare nu se pretează 
la mecanizare, la înaintări rapide 
și implică o seamă de dificultăți 
în aprovizionarea locurilor.de mun
că, în controlul și îndrumarea teh
nică a brigăzilor etc. Efectivele in
suficiente, mai ales la categoria de 
mineri calificați, a fost o altă cau
ză a realizărilor slabe.

Și, totuși, numai aceste —așa-zise 
greutăți obiective — au cauzat rit
mului lent, cu totiul nesatisfăcător 
ce caracterizează pulsul sectorului ?

— Ei, nu; sînt și lipsuri...
...Avem deficiențe în privința a- 

provizionăriii; corpul medhi-tehnic 
nu-și exercită roluil. Doar vreo doi 
maiștri — Dudui Nicolae și Mun- 
teanu Petru — sint buni, perseve
renta adică așa cum trebuie să fie , 
un tehnician minier ; restul îs niște 
indolenți, departe de a-și face da
toria, ni s-a declarat.

— Anul treut sectorul se 
într-o situație asemănătoare. 
trimestru-1 I s-a acumulat un 
de 260 m 1. Dar acest mihus 
recuperat într-o singură

găsea 
După 

minus 
a dost 

recuperat într-o singură lună, ni 
,‘le relatează Ta conducerea, miner;

Re-
cu-

Mo-
Ga-

pentru 
prea era obișnuită să vor- 
în asemenea situații — se 
celor de la masa cu cati-

Tiberiu KARPATIAN

Intre localitățile Uricani și Gîm- 
pu lui Neag, în locul denumit- Va
lea de Pești, au început 
de construcție a unui lac 
anulare. Aici se va înălța 
cu o înălțime de 50 de 
cu o capacitate de peste 1 
ne m c apă.

Prin construcția noului

lucrările 
:• de acu- 
un baraj 
metri și 

5 mrlioa-

(Continuare în pag. 3-a)

baraj se 
va îmbunătăți alimentarea cu apă 
potabilă și industrială a întreprin
derilor și localităților Văii Jiului.

Pe trotuarul cel nou, 
împrejurul zidurilor ce
lor noi și albe, un om 
se plimbă cu pași măsu- 
rați. De zece minute se 
plimbă. Din cînd în cînd 
își aruncă privirea prin 
ferestrele mari inundate 
de soarele toamnei. Are 
aerul unui tată care și-a 
culcat pruncii și, înain
te de a ieși din camera 
lor, vrea să-i mai învă
luie intr-o privire plină 
de dragoste. Dar n-a a- 
dormit pe nimeni. Aici, 
unde privește el, nu se 
doarme. Dimpotrivă. De 
citeva zile aici s-a
prins pentru prima dată 
o făclie. Și o făclie e 
întotdeauna semn de ve
ghe. Cadre didactice cu 
dragoste de oameni — 
de oamenii cei mici care 
le-au fost încredințați — 
au aprins făclia de ve
ghe la educația sănătoa
să a 640 de elevi. In lo
calul școlii noi de la Li- 
vezeni făclia 
pentru prima 
cîteva zile.

Ghicesc de 
bă omul cu 
rați pe trotuarele 
noi, în jurul _ ___
celor noi și albe. O ima-

a-

s-a aprins 
oară acum

ce se plim- 
pași măsu- 

cele 
zidurilor

qine culeasă pe retină 
și reținută de memorie 
cu multe luni in ur
mă stimulează deducția. 
L-am mai văzut pe omul 
acela. Tot atît de calcu
lat în mișcări se plimba 
pe lingă zidurile sînge- 
rii. Aducea cărămidă, o 

la locul ei, apoi 
și altele și se în
de zid. Atunci e- 
aprilie capricios

așeza 
altele 
velea 
ra un

iete, a cules o mulțumire 
pe care numai el o poa
te gusta în deplinătatea 
ei și... a plecat.

Am pătruns pentru un 
moment dincolo de zi
durile cele noi. Cîteva 
zeci de fețe bucălate s-au 
uitat mirate la mine, a- 
poi, un cor de voci cris
taline, a strigat : „bună 
ziua". Erau cei dintr-a-n- 
tiia. Și poate că dăd'i-

și omul mai sufla din 
cînd în cînd în miini. 
Acum are întipărită pe 
figură satisfacția cule
gătorului. De aceea a ve
nit aici Intr-o clipă de 
răgaz; să-și umple su
fletul de mulțumirea mun
cii lui. Contemplarea în
delungată, însă, e pro
prie firilor romantice. Și 
el nu-i romantic. A pri
vit prin ferestre fețele 
cuminți aplecate pe ca

seră atunci primul „bu
nă ziua" în cor unui 
străin. Le-am notat hu
mele cîtorva — Găman 
Lucica, Cîrnatiu Corne-, 
liu, Gheorghiu V iorica, 
Bordea Veronica. Sini 
poate pentru prima oară 
„eroii" unui reportaj. Ce 
au făcut pentru asta ? 
Nimic. învață pentru pri
ma oară în viața lor bu- 
chiile alfabetului. Le în
vață într-o școală nouă.

Pentru școala lor nouă 
în acel aprilie capricios, 
cînd clădirea școlii era 
șantier, au suflat în 
mîini zidarii lui Arșoi 
Anghel și Berințan Ion. 
ai lui Teirău Eugen și 
Frost Șteian-, dulgherii 
lui Kiss Alexandru, in
stalatorii lui Andraș Ște
fan și Sachelarie Ion. 
Mai apoi și-au șters de 
pe față transpirația e- 
tortului cu mineca salo
petei mozaicarii lui Ne- 
goiță Dumitru și Bețiva 
Gheorghe, parchetară lui 
Lăpădătescu loan, zugra
vii lui Jenei Dionisie 
tîmplarii Iui Rudăreanu 
Ion. Ce multi oameni 
și-au dat mina, copii, 
pentru școala voastră 
cea nouă I Ei au fost de 
multe ori eroi de repor
taj. Dar și voi veți de
veni. Veți deveni ca să 
împliniți paharul mulțu
mirii. omului care s-a 
plimbat zece minute sub 
ferestrele voastre. El era 
zidarul, constructorul, 
l-am dat un nume co
mun, căci sub semnul 
comunității se vor îm
plini și visurile voastre 
viitoare.

Ion CIOCLEI
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și medalia „Meritul Ș'.iin- 
vor conferi persoanelor 
realizări valoroase în do-

Prin decret al Consiliului.de, Stat 
al Republicii Socialiste România se 
instituie ordinul și medalia „Meritul 
Științific".

Ordinul 
tilic" se 
care, priin

meniul cercetării științifice, au adus 
o contribuție deosebită la progre
sul economic și tehnico-știiritific al 
Republicii Socialiste România si la 
creșterea prestigiului științei româ
nești.

Ordinul și medalia „Meritul-Știin- 
țific" se vor putea conferi, de . ase
menea, unor personalități străine, 
care prin activitatea lor. sprijină 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
științifică cu țara noa«Pră,

Ordinul „Meritul 
trei clase.

Medalia „Meritul 
singură clasă.

Științific" • . are

Științific" are 0

(Agerptes)

Plecarea
unei

romane
in 6uineea

Cum a fost posib»! ? Au existat i 
alți oameni ? Nu. A fost, însă, altă | 
preocupare, s-a muncit cu mai mul- a 
ță răspundere.

Dar această rezervă s-ar fi pu- . 
lut valorifica și în aceist an. De ce I 
nu s-a valorificat ? Din cauza in- , 
dolentei, a delăsării, lată un rău 
ce e prezent în rândurile perso
nalului tehnic, al maiștrilor, al u- 
nor artificieri și al unor muncitori 
indiscipliniați. Sectorul nu-și diri
jează cu suficientă atenție materia
lele, nu le urmărește în subteran. 
E neglijată în totalitate acțiunea de 
perfecționare profesională a cadre
lor. Sînt neajunsuri în întreținerea

I 
I 
I

Miercuri dimineață a părăsit capi
tala, îndreptindu-se-spre Guinfeea,'o 
delegație de, partid si , guvernamen
tală română, condusă de Petre Bla- 
jovici, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care la invitația lui Ahmed 
Seku Ture, președintele. Republicii 
Guineea, secretar general, al Parti
dului. Democrat din Guineea, va face 
o vizită prietenească , în această 
țară, cu prilejul Zilei naționale -r- 
2 octombrie.

Din delegație fac parte lori Sto- 
ian, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Aqerpres)(Continuare în pag. 3-a)

Ion DUBEK

Incinta preparației Corcești, Un nou tren de cărbuni pornește 
spre beneficiari.

■

locurilor.de
Consiliului.de
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A X»A SESIUNE A SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI PETROȘANI '

CBA DE-A X-A SESIUNE A 
SFATULUI POPULAR AL ORA
ȘULUI PETROȘANI A LUAT 
ÎN DISCUȚIE FELUL CUM SE 
DESFĂȘOARĂ APROVIZIONA
REA SI DESERVIREA OAME
NILOR MUNCII DIN VALEA 
JMJLUI, ACUM ÎN PRAG DE 
IARNĂ.

LA SESIUNE AU PARTICI
PAT SI CONDUCĂTORII OR- 
GANJZAȚULOR COMERCIALE.

Cu 24000000
Ip perioada scursă din acest an 

aprovizionarea și deservirea popu
lației din Valea Jiului s-a îmbună
tățit. A sporit preocuparea organi
zațiilor comerciale, a sfaturilor 
populare, a comisiilor permanente 
și deputaților față de aprovizionarea 
oamenilor muncii, față de asigura
rea unei deserviri civilizate. Drept 
urmare a acestei preocupări în cele 
8 luni trecute din anul în curs, apro
vizionarea și desfacerea s-au îmbu
nătățit simțiter. Cîteva cifre vor fl 
concludente.

Potrivit prevederilor planului, în. 
1966 valoarea mărfurilor desfăcute 
prin unitățile comerciale urma să 
sporească cu circa 10 milioane lei 
față de 1065. Această cifră a fost 
mult depășită. Planul de aprovizio
nare al organizațiilor comerciale a 
fost întrecut, de la începutul anu
lui pî-nă în prezent, ou peste 16 mi
lioane lei, iar cel de desfacere cu 
paște 24 milioane lei. Numai O.C.L. 
Produse Industriale, spre exemplu,

La iarnă vom găsi produse 
alimentare și textile suficiente

Folosind ca ghid experiența aniilor 
precedenți și axîndu-se pe consumu
rile realizate în 1965, Comitetul exe
cutiv al sfatului popular a luat mă
surile necesare pentru a asigura a- 
provizionarea de iarnă atît a popu
lației cît și ă cantinelor, Comenzile 
s-au făcut ținîndu-se seama de cere
rea de consum a populației, cerere 
cafe a fost studiată cu grijă.

Atît din referatul prezentat de 
tov. Andrica Ioslf, vicepreședintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani, cît și 
din discuții a reieșit că sînt create 
condițiile necesare unei aprovizio
nări corespunzătoare cerințelor.

— In comparație cu anul 1965, a 
relevat în acest sens tov. Constan- 
tinescu Rareș, directorul O.O.V.L.F., 
în acest an aprovizionarea va fi 
mai bună. Vom primi cu peste 2 700 
tone cartofi, 115 tone ceapă, 945 to
ne varză, 78 tone rădăcinoase mai 
mult decît în anul trecut. S-au luat 
măsuri pentru însilozarea în condiți 
adecvate a tuturor produselor astfe' 
îneît în lunile friguroase populați? 
să aibă legume șl fructe din abun 
dență. De altfel, în trimestrul IV îii 
cepe construirea unui siloz moder’ 
ta Petroșani, iar în anul viitor se vor 
efectua lucrări identice lia Bărbătenl 
care vor îmbunătăți radical însilo 
zările.

In cuvîntul său deputatul' Kalath 
Adalbert -— de la Dîija a întrebat s 
De ce nu se organizează astfel ora
rul unităților O.O.V.L.F. ca în orele 
cînd Vine lumea de la șut să-și poa
tă face cumpărăturile necesare ’ 
Astfel, femeile care lucrează ar fi 
scutite să se deplaseze pînă la piață 
Știind că în drutn spre casă găsesc

De ce nu sînf onorate ia timp 
comenzile magazinelor ?

In codrul dezbaterilor s-a discu
tat pe larg despre modul în cere 
tint onorate comenzile magazinelor 
de către depozite.

—- Au fost cazuri — a relevat tov. 
Mogoș loan, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular Uri
cani, cînd unele comenzi pentru pro
dus» alimentare făcute de gestio
nari n-au fost onorate cu prompti
tudine de cifre depozite.

— Cu toate că față de alți ani a- 
provizionarea s-a îmbunătățit, to- 
totuyi, s-a întîmplat, în lunile iulie și 
ăugtist ax. — a spus tov. TănaSe

APROVIZIONAREA
ȘI DESERVIREA

SATISFAC CERINȚELE?
lei în plus

și-a depășit cu 9,02 la sută sarcinile 
planului de aprovizionare și cu 12,01 
la sută pe cel de desfacere. Succese 
importante au înregistrat și cele
lalte organizații comerciale cum sînt 
T.A.P.L., O.O.V.L.F. și altele.

Realizarea cifrelor de plan a de
terminat îmbunătățirea situației chel
tuielilor de circulație unde s-au ob
ținut de către cele patru organizații 
comerciale de desfacere cu amă
nuntul (O.G.L. Alimentara, O.C.L. 
Produse Industriale, T.A.P.L. și 
O.O.V.L.F.) peste 700 000 lei eco
nomii. Pe totalul organizațiilor co 
menciale s-au înregistrat, de asemi 
nea, 459 000 lei beneficii peste plan.

Paralel cu îmbunătățirea aprovi 
‘..ionării s-au luat măsuri pentru 
repararea și modernizarea unor lo
caluri ătît în cadrul O.C.L. Alimen
tara cît și T.A.P.L. In acest an con
ducerile organizațiilor comerciale au 
folosit cu mai multă chibzuială spa
țiile comerciale existente spre a face 
față cerințelor.

legumele sau fructele pe care le 
caută.

Despre aprovizionarea pentru iar
nă au vorbit și alți participant la 
dezbateri.

— Conducerea întreprinderii noas
tre — a precizat tov. Moraru Ioan, 
directorul O.C.L. Industrial, a luat 
din timp măsuri pentru aprovizio
narea populației cu articole textile 
pentru toamnă și tarnă atît în Pe
troșani cît și în celelalte localități. 
In acest scop au fost ridicate deja 
din depozitele I.C.R.T.I. și I.G.R.M. 
mărfuri în valoare de peste 2 000 000 
lei. Magazinele au primit 7 200 buc. 
lenjerii plușate, 3 300 m barchet, 
5 000 m finet, 7 300 m diftin, 4 800 
perechi ghete galoșate, 2 400 pe
rechi șoșoni, 5 000 buc. fulare pen
tru copii, stofe, confecții etc.

Cu ocazia deschiderii noului an 
școlar s-au pus în vînzare peste 
10 000 uniforme școlare de toate 
mărimile pentru a acoperi cererea.

— Și în domeniul alimentar apro- 
. izionarea s-a îmbunătățit substan
țial — a arătat, în cuvîntul săv, 
tov. Cosma loan, directorul O.C.L. 
Mimenlara. Iii această direcție es- 
a semnificativ faptul că in com

parație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, în cele 8 luni din 
1966, în Valea Jiului, s-au desfăcu! 
cu 89 tohe mai multă făină, 76 ton-" 
zahăr, 78 tone carne șt 97 tone pre
parate de carne mai mult. Pentru a- 
sigurarea aprovizionării de iarnă 
s-au luat măsuri ca toate unitățile 
de desfacere să fie aprovizionate cu 
mărfuri înainte de înrăutățirea tim
pului. In magazinele unde deservi
rea se desfășoară mai greoi, cum este 
cazul alimentarei nr. 42 Patrila, s-a 
stabilit să se lucreze pe două schim
buri.

Emil, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular al orașu
lui Peirila — ca unitățile O.O.V.L.F. 
din Petrila și Lonea să ducă lipsă 
de roșii, ardei și alte produse de 
sezon în timp ce în Petroșani ere 
abundență de aceste produse.

Legat de onoarea operativă a co 
menzllor, discuțiile au scos la iveală 
și un alt aspect al acestei probleme. 
Uliii gestionari ca Dobre Irina de la 
magazinul nr. 5 Lupeni nu întocmesc 
notele de comandă in raport cu ca
pacitatea reală a magazinului. Sînt 
uîlități de deservite care nu posedă 

stopul minimal obligatoriu și nu au în 
depozitele de mînă Stocuri tampon 
fapt care duce la goluri în aprovi
zionare. Asemenea anomalii au loc 
pentru că nu există un control efi
cient din partea conducerilor orga
nizațiilor comerciale chemate sa 
coordoneze șl să impulsioneze asi
gurarea aprovizionării ritmice a ma
gazinelor, îndeosebi a celor perife
rice sau care deservesc muncitorii 
forestieri.

Numai în cursul lunii septembrii 
Un număr apreciabil de comenzi aid 
unităților alimentare nu au fost ono
rate de I.C.R.A. Pentru a ilustra a- 
,-eastă afirmație vom da cîteva e- 
xemple : La 12 septembrie a.c. prin 
comenzile nr. 2 751 și 2 752 magazi
nul alimentar nr. 60 din Vulcan a 
solicitat I.C.R.A. să-i trimită ulei, 
ouă, sare preămbalată și făină albă 
produse care se găseau în cantități 
suficiente in depozite. Pînă la 2'2 
septembrie comanda respectivă n-a 

E vorba de corectitudine, de civilizație
Adesea, afluența într-un magazin 

a cumpărătorilor este determinată 
de comportarea vînzătorilor magazi
nului respectiv. Amabilitatea cu 
care vînzătorul se pricepe să ser
vească produsul cerut sau să ofere
altul atrage cumpărătorul, îl face să 
viziteze și cu altă ocazie magazi
nul sau unitatea respectivă. Din 
păcate la acest capitol mai sin' 
multe de făcut.

An de an Unitățile comercial, 
din Valea Jiului au primit cadre 
tinere, calificate (unele absolvente 
ale Școlii profesionale comerciale 
din Petroșani). Acești tineri pleacă 
din școală cu un bagaj corespunză
tor de cunoștințe teoretice și prac
tice. Trebuie subliniat că, alătufîn- 
du-se covîrșltoarei majorități a lu
crătorilor din comerț, tinerii se stră
duiesc să-și îndeplinească cu simt 
de răspundere sarcinile de serviciu, 
servesc cu conștiinciozitate consu
matorii, păstrează și prezintă bine 
mărfurile. Cu toate acestea mai 
sînt și excepții. Nu rar se întâmplă 
ca în unitatea alimentară cu auto
servire din centrul Petroșaniului, la 

© vitrină oraniată cu gust (Magazinul ,,Rodica" din Petroșani).

CÎTEVA RECOMANDĂRI
Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul 

GHIOANCĂ VICTOR, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, a subliniat sarcinile impor
tante ce stau în fața comerțului socialist acum, în 
preajma iernii, indicînd obiectivele care se cer ur
mărite.
• Să se ia măsuri ca localitățile periferice și ma

gazinele din parchetele forestiere să fie aprovizionate 
cu cantități suficiente de mărfuri, să dispună de sto
curi tampon, care să asigure aprovizionarea pe tim
pul iernii.
• Esteticii magazinelor și vitrinelor, prezentării 

mărfurilor și deservirii cumpărătorilor să li se acorde 
o mal mare atenție de către conducerile organizațiilor 
comerciale.

• In zilele următoare să se intensifice ritmul sor
tării legumelor și fructelor spre a însiloza numai pro
duse de bună calitate.

0 T.A.P.L. să extindă mai mult aprovizionarea uni
tăților subordonate cu preparate proprii de carne și 
dulciuri de bună calitate.
• Organizațiile de partid, de sindicat și U.T.G. 

din comerț sînt chemate să desfășoare o activitate 
educativă susținută pentru cultivarea dragostei față 
de muncă în rîndurile lucrătorilor din comerț și ridi
carea conștiinței lor.

0 Trebuie să devină o obișnuință organizarea pe
riodică a consfătuirilor cu consumatorii. Acestea vor 
înlesni cunoașterea cererii de consum, vor duce la 
îmbunătățirea neîntîrziată a activității unităților co
merciale din Valea Jiului.

fost onorai®. Aceeași soartă au 
avut-o și comenzile nr, 4 776 și 4 671 
lansate in ziua de 13 septembrie a.c. 
de către magazinul alimentar nr. 74 
din Lupeni prin care se comand i 
sare, drojdie de befe, griș, săpun 
de rufe, slănină sărată, conserve de 
carne etic. Nici comenzile nr. 4 619, 
4 614 și 4 615 ale magazinului ali
mentar nr. 83 din Uricanl, din .16 
septembrie, n-au fost onorate în 
timp de trei zile cum cț»r dispozi
ție în vigoare.

Faptul că mai sînt magazine care 
duc, în anumite perioade, lipsă de 
mărfuri care în depozit se găsesc din 
abundență vorbește și despre felul 
în care-si fac datoria merceologii. 
In mod firesc se nașe întrebările : 
De ce nu sînt îndrumați merceologii 
să urmărească cu mal mult simț de 
răspundere cerințele de consum ale 
populației ? Care-i motivul că nu se 
asigură aprovizionarea operativă ți 
ritmică a magazinelor î 

raionul cu produse de carne, să 
știai minute în șir, pentru ca tova
rășele vînzătoare să termine discu
ția începută. O atitudine necores 
punzătoare față de consumatori ma
nifestă uneori și vînzătoarele uni- 
tații Alimentare nr. 4 din localitate 
care pleacă din magazin, lăsînd 
cumpărătorii să aștepte. Apucături 
străline comerțului nostru socialist 
are și măcelarul Berceilotiga 
losif de la Unitatea nr. 122 din Lonea 
căruia i se întîmplă deseori să fu
meze în timp ce servește consuma 
lorii, iar Jarta Arpad, măcelar 1' 
Uriicani, folosește expresii necore-. 
punzătoare ta adresa gospodinelor.

In activitatea unor lucrători din 
comerț s-au observat și alte aba
teri deosebit de grave care prejudi
ciază desfășurarea unui comerț civi
lizat. Așa de exemplu Hussar Elena, 
vînzătoare la magazinul alimentar 
nr. 33 din Lonea, a vîndut pîîne cu 
suprapreț; Stilescu Elisabeta de 1a 
restaurantul nr. 30 „Cărbunele" nu 
obișnuiește să elibereze note de pla
tă consumatorilor; iar Vertețîci Su- 
sana, barmană la Crema „Odobești"

Si finem seama 
de cerințele
consumatorilor
Satisfacerea în condiții optime a 

cererii de consum a populației iov 
pune stabilirea unei corelații juste 
între cerere și oferta, ca structura
ofertei de mărfuri șă corespundă 
cererii atît cantitativ cît și din 
punct de vedere al calității și sor
timentelor. In această direcție un 
rol deosebit revine lucrătorilor din 
organizațiile comerciale de desfa-.- 
cere și mai ales din cele cu ridi
cata. Ei trebuie să studieze cu 
grijă și atenție Cererea de mărfuri a 
populației în evoluția sa continuă, 
să manifeste un interes susținut fată 
de tendințele noi ce apar în struc
tura cererii de consum. Numai o 
cunoaștere profundă a acestor ele
mente asigură influențarea pozitivă 
a desfacerii produselor.

Realitatea a dovedit însă că nu în
totdeauna se ține seama de cererea 
de consum. Pentru a remedia acest 
dezacord este necesar să se folo
sească eu pricepere caietele de stu
diu a cererii de consum oare îți pot 
aduce contribuția la aprecierea rea
listă a necesităților de consum. Tot 
pentru a satisface cererea de con
sum se impune acordarea unei a- 
l rații susținute aprovizionării maga
zinelor textile, confecții șl încăl
țăminte ouproduse adecvate.

din Petroșani, servește cu lipsă la 
gramaj.

Și în ceea ce privește întreține
rea localurilor și ținuta vestimen
tară a personalului de deservire în 
unele unități lașă mult de dorit. Fi-
lip Aurel, gestionatul magazinului 
nr. 46 O.O.V.L.F. și Zercula Maria 
de 1a bufetul nr. 47 din Vulcan 
spre exemplu, nu acordă suficientă 
atenție păstrării si întreținerii cură
țeniei în unitățile în care muncesc, 
ar Brînzan Viorica de la magazinul 

alimentar nr. 47, tot din Vulcan, se 
prezintă la serviciu cu halatul mur- 
(iare

Pentru aceste nereguli, s-a subli
niat în sesiune, precum și pentru 
faptul că nu se acordă o suficientă 
grijă educării lucrătorilor din comerț, 
atît secția comercială a sfatului 
popular, Inspectoratul de stat pentru 
igienă cît și conducerile organizați
ilor comerciale care sînt chemate să 
îndrume și să controleze permanent 
magazinele, se fac vinovați.

N O U T A T I
R Intr-Un viitor apropiat se 

va deschide in Petroșani un 
nou magazin de dulciuri și 
cafea.

O De curînd O.C.L, Alimen
tara a fost dotată cu mijloace 
de transport pe care le va în
trebuința la transportarea măr 
iurilor, cantități mai mari, la 
domiciliul cumpărătorilor.

• Conducerea T.A.P.L. a in
format sesiunea că, în trimes 
trul IV, se va deschide la Pe
troșani o cafenea modernă.

Pagină realizată de
M. CHIOREANU
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Opt ortaci ai brigadierului Birtul Qlement, de la sectorul IV al mi
nei Lonea, înainte de a cobori în subteran.

Brigada lor se menține, de multe luni, în fruntea întrecerii.

VICTOR IȚA PLEȘA
A DEVENIT MAMĂ

Invazia cocoșilor 
Leghorn

Fără îndoială, sutele de cocoșei 
albi, de rasă Lechorn, au descins 
din lăzile unităților O.Q.V.L.F. pen
tru a ajunge in oalele gospodine
lor. lată ' insă că zeci de asemenea 
cocoșei, intrați in posesia unor ce
tățeni întreprinzători, au tost sal
vați : n-au mal iost tăiați. Gu pi- ’ 
cioatele legate cu ațe de diferite . 
culori pentru a putea fi recunos- j 
cuți, au fost invitați să supravie- , 
țiliască pe spațiile verzi din jurul 
blocurilor. Lingă cotețele improvi- : 
zale mai de mult în jurul blocuri
lor 20, 23, 24 etc. din cartierul Car- 
pați au apărut altele, astfel incit 
cocoșeii să aibă domiciliu și să 
nu poată ti acuzați de vagabondaj.

Nu se știe precis motivul pentru 
care acești cocoșei, în loc să fie 
transformați în fripturi sau pilai, 
deteriorează in voie spațiile din 
jurul blocurilor. Stăpinii lor speră, 
probabil, să-i convingă să... ouă. 
Căci in ce privește îngrășatul, spe
ranțele sint slabe.

In orice caz, cocoșeii sint bine 
dispuși, căci nu-i deranjează deloc 
o decizie a sfatului popular oră- I 
șenesc prin care sint interzise atît | 
cotețele dintre blocuri cit și creș- 1 
terea animalelor în noile cartiere 
ale orașului.

Se vede însă că decizia stă bine 
in sertare, iar cocoșeii tot atit de 
bine în cotețele care dau „culoare 
și pitoresc" spațiilor din jurul blo
curilor.

PiiIid ia MMI si aW 
.ud „oilaf* de odlejde...

II însoțește pe drumurile subpă- 
mîntene. li este prieten bun și or- 

* tac de nădejde de lia intrarea în 
mină și pînă ia ieșire. II ferește de 
accidente și-l ajută să bir-uie duri
tatea straielor. Avînd deci o lampă 
bună, minerul poate stăpîni adîn- 
ourile, își poate realiza sarcinile 
ce-i revin la locul de muncă.

Muncitorii din cadrul secției lăm- 
părie de la E. M. Aninoasa își dau 
seama de însemnătatea lămpii de 
miner, de necesitatea întreținerii ei 
corecte și acționează ca atare.

P'inire lucrătorii secției care se 
străduit --c mai mult spre a face 
reparații de bună calitate se nu
mără Bogyo Ludovic, Dina Petru, 
Kardosi Eugen și Stingă Nicolae. 
Sint tineri sîrguincioși, hotărî-ți să 
învețe cit mai mult din experiența 
celor vîrstnici și să lucreze cit mai 
corect.

La deservirea minerilor cu lămpi 
cît mai bine întreținute își aduce 
contribuția și tovarășa Kurta Ma
ria, o muncitoare mai în vîrstă dar 
care muncește cu multă rîvnă pen 
tnu a asigura minerilor lămpi în 
perfectă stare de funcționare. Ase
menea tov. Kurta mai sînt și Sălă- 
jan loan, Gheorghe Terezia. Avan 
însă și lucratori care nu-și dau sea
ma de importanta unei lămpi bine 
puse la punct, fac reparații proas
te și nu întrețin lămpile în mod 
corespunzător Printre aceștia se 
află Firescu Gheorghe, Ban-tos 
Gheorghe, Achiim Blcna și Arde- 
leanu Petru. Mai grav e că fac și 
nemotivate de la serviciu, îngreu
nând și munca colegilor.

Ar fi cazul să primească ajutorul 
cuvenit...

1 Ioan TAT
L-A corespondent

De la tal te isterie 
a mișcării revoloilioare si

Muzeul de istorie a partidului ci 
monist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România roagă pe 
cei ce dețin documente, scrisori, fo
tografii, obiecte despre activitatea

DINCOLO DE 
ODKCIilE

tUrmare din pag. l-a)

utilajelor din partea electromeca
nică precum și in gospodărirea sec
torului, îndeosebi a căilor de acces

Există, așadar, cauze și dincolo 
de perdeaua „greutăților obiective", 
cauze ce se perpetuează de mai 
multe luni și pentru. înlăturarea că ■ 
nora n-a acționat cu suficientă tă
rie nici conducerea minei.

Minusul va ti recuperat. Planul 
anual va fi realizat integral — 
promit cu multă convingere tova
rășii din conducerea sectorului și 
a minei Vulcan. Promisiunea pre
zintă o perspectivă ce se reclamă 
cu acuitate de viitorul apropiat al 
minei. Dar are ea o bază reală ?

Sîntein asigurați că da. Se re
duce numărul lucrărilor mărunte, 
dispersate, se deschid lucrări de 
importanță, ca galeria de coasta 
de la orizontul 615 și altele, care 
vor permite folosirea mașinilor de 
încărcat, obținerea de avansări 
sporite. Nu demult sectorul a fost 
întărit cu brigăzi noi, mutate aici

O nouă instalație de foraj
Un colectiv de specialiști ai în

treprinderii geologice de explorări 
din Capitală a proiectat și construi-t 
o nouă instalație de foraj pentru 
lucrări: de cercetări geologice.

Instalația poate eîectiua foraje 
pînă la adine îmi de 150 m și este 
montata pe tractorul românesc 
S-650, fapt ce permite folosirea ei 
în condiții de teren cu accesibili
tate dificilă. Dotarea cu dispozitive 
hidraulice pentru ridi-carea tari ei.

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL i : n.uo BULE
TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,30 Anu-nțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Din repertoriul fan
farei; 7,30 Moment vesel cu 
muzica ușoară; 8,00 SUMARUI 
PRESEI; 8,08 Gintă Ion Crețu 
Gheorghe Gigea -și Ti-tă Stan 
cîu; 8,30 La microfon, melodie 
preferată; 9,30 Sfatul medicii 
lui; 9,35 Melodii populare in
terpretate la muzicuță; 9,46 
Sonata nr. 2 pentru vio-lă si 
pian de Ludovic Feldman 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Să învățăm I — cântece pio
nierești; 10,15 Jocuri populare, 

a paiiimiul mill, 
dewatlțe din lonhla
celor ce în anii 1940—1944 au fost 
deținuți în lagăre, să ia legătura 
cu conducerea muzeuiui, in Șo
seaua Kiseleff nr. 3, raionul 30 De
cembrie — București.

CAUZELE
din alte sectoare. Se termină și 
perioada de vîrl a concediilor, sca
de valoarea lucrărilor cu profil ma
re de betonare. Foarte bine I Dar, 
o situație mai favorabilă nu Înseam
nă încă totul. Sînt în sector re
zerve interne, a căror valorificare 
care perseverență, mai multă per
severență din partea colectivului, 
întărirea disciplinei, a asistenței teh
nice, îmbunătățiirea organizării lo
curilor de muncă, dirijarea mai 
bună a aprovizionării, sînt doar câ
teva din imperativele ce stau în 
fața colect-ivuilui de aici Rămîn cî- 
teva deziderate ce se cer satisfă
cute de către C.C.V.J. E vorba, 
miaii întâi, de asigurarea sectorului 
cu unele materiale deficitare, de 
lipsa de lămpi de mină pentru lu
crările (majoritatea) în fund de sac, 
cabluri cauciiucate etc.

Pentru contribuția tuturor facto
rilor — condițiile existente pentru 
redresarea aativităiții de investiții 
la mina Vulcan — să fie transfor
mate în realitate, să fie valorifi
cate cu deplină eficacitate.

deșurubarea prăjinilor de foraj, pen
tru realizarea apăsării pe sapă și 
de sfărîimare a . rocilor la forajul 
cu aer, fac ca instalația să se si
tueze la nivelul actual al tehnicii. 
Folosirea ei în cercetarea geologi
că va determina scurtarea timpu
lui de punere în evidență a bogă
țiilor subsolului țării și reducerea 
substanțială a costului lucrărilor.

(Agerpres)

10.30 Radioracheta pionieriu,.
11,00 Lieduri de Duparc și Hu
go Wolf, 11,20 COORDONATE 
CULTURALE; 11,35 „Cîntă chi
tara"; 11,45 Melodii populare; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,1 ( 
Rapsodia a II-a de Marțial 
Negrea; 12,26 Pagini îndrăgit 
lin muzica corală; 12,45 Me 
lodii cu și fără cuvinte 
13,10 Selecțiuni din opereh 
.Mam'zelle Niteuche" de Herve
13.30 Muzică populară dii 
Muntenia; 14,00 BULETIN DL 
ȘTIRI; 14,08 De la mici forma 
ții la mari orchestre de estra
dă; 14,39 Arii din opere,- 15,01 
Interpreți de folclor,- 15,20 A 
nuințuri și reclame; 15,30 Ca 
leidoscop muzical; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. 16,15 Cîn-

.ece interpretate de Gigliola 
Cinquetti și Aurelian Andrees- 
cu; 16,30 LECTURĂ ÎN FOILE
TON PENTRU TINERII ASCUL
TĂTORI; 16,40 Concertul în re 
minor pentru vioară și orches
tră de Sibelius; 17,15 ÎN SLUJ
BA PATRIEI; 17,45 Muzică u- 
soară; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 ÎN JURUL GLO
BULUI,■ 18,15 De la un șlagăr 
a altul; 18,40 RADIOSIMPO- 
3ION ; CRITERII IN AMPLA
SAREA NOILOR OBIECTIVE 
NDUSTRIALE; 19,00 O melo

die pe adresa dvs.; 19,30 Me
lodia zilei; 19,35 Varietăți tnu- 
zicale,- 20,00 RADIOGAZETA 
IE SEARĂ; 20,30 Concert de 

melodii românești; 21,05 ATEN
ȚIUNE, PĂRINȚII; 21,20 Suc
cese ale muzicii ușoare,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 23,02 Vă dăruim 
aceste melodii; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
29 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii și tineretul șooiar s
A fost odată... „Fata moșului cea cuminte". 
vestește artistul poporului Costache AntomiiU — 
O școală fără arhive,-

19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Ancheta Tv. „Gu jucăriile nu-i de jO*Că“ 

de Al. Stark;
19.40 Debuturi;
20.40 Secretele atletismului — film premieră p« 

țară;
31,30 Artiști în studio: Aspasia Papatonaslu M#- 

vromati (Grecia). Prezintă Radu Beligan;
21.45 Filmul polițist „Contrabanda" — producție 

a studiourilor din Republica Democrată Germană. 
Premieră pe tară;

22.45 Telejurnalul de noapte;
22,55 Buletinul meteorologic;
23,00 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. l-a)

feaua de culoarea bujorilor tim
purii :

— Vă rog să-mi dați voie să 
; spun și eu. așa cum mă pricep, ci- 

teva exemple, din experiența mea 
de mamă a cinci copii, toți in via
ță, țm i dumnezeu, — iertați, așa 
am obiceiul să zic cîrid îi pome
nesc.

Au urmat apoi cuvinte simple 
dar pline de semnificații, izvorite 
din căldura inimii unei mame care, 
acum la bătrînețe trăiește cu sen
timentul conștiinței împlinite că 
„a crescut cinci copii ca brazii" — 
cum obișnuia să zică cînd era în
trebată de soarta lor.

In drum spre casă, Victorița Ple- 
șa privea crepusculul serii cu ochii 
înecați în lacrimi. Avea impresia 
că in locul capului avea montat 
un magnetofon care reproducea, 
pentru a nu știu cita oară, același 
text. Erau cuvintele Rozaliei Mo
hor. In cadența pașiiot ei, cuvin
tele se repetau mereu. S-au înti
părit pentru totdeauna in mintea 
Victoriței. „Eu, bătrîna Mohor vă 
spun că cel mai înălțător senti
ment din viața unei iemei, este să 
fie mamă. Am crescut cinci capii, 
pe unii din ei tare greu i-am cres
cut, deh, timpurile alea, știți dum
neavoastră cei cate sinteți mai in 
vîrstă. Astăzi mi-e inima plină de 
bucurie, bucuria de a ii trăit cu 
un rost pe lumea asta".

Gît de mult dorea Victorița să 
aibă un copil, dar nu numai ea el 
și soțul ei, Aurel Pleșa, dorea la 
fel. Dar acum, nu se mai poate... 
E prea tîrziu I

In primul an de căsnicie nu au 
vrut copil fiindcă hotăriseră să 
meargă vara la mare, al doilea an 
la munte, al treilea au plecat în- 
tr-o excursie peste hotare, in ai 
patrulea... au vrut ei, dar era prea 
tîrziu. Medicii au pronunțat cei mai 
categoric verdict. „Nu se mai poa
te face nimic l“.

Au urmat peregrinări mai pe la 
toate clinicile de specialitate din 

I. LEU- Secția rețelePETROȘANI
COMUNICĂ:

1. In dorința de a da posibilitate consumatorilor 
de energie electrică să-și achite la ghișeu în orice zi 
a lunii consumația, se introduce începînd cu data de 1 
octombrie a. c. sistemul de plată cu „AUTOSERVIRE".

Cei interesați se vor adresa la ghișeele I. R. E. H. 
din Valea Jmlul pentru lămuriri.

2. Toți consumatorii (contoriști și paușaliști) sînt 
obligați a achita o garanție echivalentă cu contravaloa
rea consumului pe 45 zile.

țară, o sumă mare de bani ăhtlIUiți 
și totul In zadar.

Maistrul minier Pleșa o găsi pe 
soția sa Victorița cu capul f*Ie
rnat de cerceveaua ferestrei din 
bucătărie. Se întorcea de la școala 
de calificare unde preda niște ore 
la o clasă de mineri. Victorița a- 
vea ochii împăienjeniți de lacrimi, 
l.a rugămintea lui ea îi povesti de-a 
fir-a păr motivul întristării.

Pleșa voia parcă să mfngiie fața 
scăldată in lacrimi dar mina în
tinsă i-a rămas atîrnată în aer. 
întors brusc, și-a luat fulgarinul 
din cuier și cu o voce hotărîtă se 
adresă Victoriței de parcă ar ti dat 
un ordin :

— Dau o fugă la inginerul Ma
xim, in blocul celălalt, avem de 
discutat o chestiune foarte impor
tantă. Mîine vă . fi prea tîrziu. 3ă 
mă aștepți. Să nu te culci pînă nu 
mă întorc.

întors acasă, cu o expresie gra
vă a feții, Pleșa comunică Victo- 
tiței că a doua zi trebuia să mear
gă neapărat în delegație la Bucu
rești, într-o chestiune „extrem de 
importantă". O rugă să meargă și 
ea pentru că avea de rezolvat o 
problemă în care și ea, Victorița. 
va avea un cuvînt de spus.

...Pe șarpele de oțel al defileului 
acceleratul de București se înșuruba 
în pic la deasă ca un sfredel. In- 
tr-un compartiment, dornici să a- 
jungă cit mai repede acasă, trei 
perechi de ochi priveau peste gea
mul aburit soarele roșiatic care se 
cățăra tocmai deasupra crestelor. 
Razele-i lipsite de vlagă ce îm
brățișau pădurea de un ruginiu a- 
prins au făcut-o pe Victorii a sd 
rupă tăcerea matinală:

— E toamnă Aurel...
Aurel Pleșa aruncă o privite In 

jur, ridică cu mîna Iui vînjoasă ghe- 
motacul de om ce dormita pe ban
chetă și cu un glas sobru de parcă 
s-ar fi adresat lumii întregi, rosti 
în dimineața aceea de septembrie.

— Da Victorițo, e toamnă. In fa
milia lui Aurel Pleșa, însă, au slua 
de astăzi a sosit pentru totdeauna 
primăvara.
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Sesiunea Adunării Senerale a 0. N. U.

de Indonezia se- 
U Thiant, în ca- 
dorința acestei 

cooperarea depli-

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Deschizînd lucrările șe
dinței de miercuri dimineața a Adu
nării Generale a O.N.U., președin
tele actualei sesiuni, Abdul Rahman 
Pazhwak, a amintit delegațiilor de 
telegrama trimisă 
cretiarului general 
re este anunțată 
țări de a „relua
nă cu Organizația Națiunilor Uni
te". Consultinid adunarea și nefiind 
obiecțiuni, președintele a invitat 
pe reprezentanții • Indoneziei să-și 
ocupe locul în sala de ședințe a 
Adunării Generale. Ministrul de 
externe aii Indoneziei, Adam Malik 
a rostit o scurtă cuvântare.

Au fost apoi continuate dezba
terile generale. In intervenția sa, 
ministrul de externe al Perului, 
Vazquez Salas, a atras atenția a- 
supra agravării dificultăților eco
nomice ale țărilor în curs, de dez
voltare. Ministrul peruvian s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru denu- 
alearizarea Americii Latine.

Ministrul de externe al Franței, 
Maurice Couve de Mur viile, care 
a urcat în continuare la tribună, a 
făcut o trecere în revistă a prin
cipalelor probleme aile vieții poli
tice internaționale. Referindu-se la 
războiul din Vietnam, el a arătat 
că „fiecare lună care trece nu fa
ce dccît să sporească tensiunea și 
riscurile extinderii conflictului".

Ministrul de externe al Franței 
a acordat o atenție deosebită pro
blemelor europene. „In acest ta
blou sumbru, a subliniat el, aș vrea 
totuși să relev că există părți mai 
luminoase, care oferă motive de 
speranță pentru viitor. Mă gîndesc 
mai ales la Europa". Arătând că mai 
există desigur probleme dificile a 
căror soluționare va necesita un 
proces îndelungat, Couve de Mur
ville a declarat: „Dar ar fi greșit 
să afirmăm că procAsui acesta nu 
este, într-un sens, început. Europa 
nu mai cunoaște de ani de zile 
crizele care au divizat-o atît de 
mult după război". Se manifestă o 
dorință generală, a Spus el, pentru

ai Partidului 
a dat publici- 

legătură cu 
Cartierului ge-

Din activitatea delegației române 
la sesiunea 0. N. U.

NEW YORK 28. — Trimisul spe- 
aial Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : In cadrul activității pe care o 
desfășoară la New York, delegația 
română , la cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale, ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
avut o întîlnire cu ministrul aface
rilor externe al Franței, Maurice 
Gouve de Murville. 
. Desfășurată pe fundalul 
relații existente 
țări, întîlnirea a 
sincer și amical 
unor probleme
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Cei doi miniștri de externe 
au făcut totodată un tur de orizon! 
asupra relațiilor româno-franceze și

bunelor 
între cele două 

prilejuit , un schimb 
de păreri asupra 

importante ale ac-

perspectivelor dezvoltării lor rodnice. 
Șeful delegației române la cea 

de-a XXI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu ministru! de exter
ne al Mexicului, Antonio Carrillo 
Flores. întrevederea a prilejuit un 
schimb util de păreri asupra unor 
probleme aflate în centrul vieții po
litice internaționale și în legătură 
cu relațiile dintre cele două țări.

Contacte și convorbiri au avut loc, 
de asemenea, cu prilejul participării 
ministrului de externe al României 
la dineurile oferite de miniștrii de 
exlerne ai U.R.S.S., Turciei, Cehos
lovaciei, Japoniei, în cinstea șefilor 
unor delegații la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

COLUMBIA
Trupele guvernamentale suferă pierderi 
însemnate în oameni și armament

sa, reprezentantul 
Cpomaraswamy, a 

altele că, după 
„fără restabili- 

Republicii

normalizarea relațiilor și pentru 
afirmarea personalității naționale.

In cuvîntul său, ministrul de ex
terne francez s-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru restabilirea drep
turilor legitime 
ia O.N.U.

In intervenția 
Singaporel'Ui, P. 
subliniat printre
părerea țării sale, 
rea drepturilor Republicii Popu
lare Chineze, Organizația Națiuni
lor Unite va continua să fie 
sită de un caracter universal".

Totodată, P. Coomanaswamy 
referit la o serie de probleme 
vind colonialismul și rasismul, con- 
damnînd cu asprime regimurile inu
mane instaurate ■ în Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

In încheierea ședinței, a luat cu- 
vîniul ministrul de externe al Ar
gentinei, Costa Mendez.

Rezoluția -Partidului
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Bi

roul Politic ail C.C.
Comunist din Belgia 
tații o rezoluție în 
transferarea sediului
neral suprem al forțelor N.A.T.O. 
(S.H.A.P.E.) la ChievTas-Casteau.

In rezoluție se relevă că hotărî
rea guvernului belgian de a da 
curs cererilor N.A.T.G. constituie o 
măsură periculoasă. Rezoluția subli
niază, în mod special, caracterul o-

Comunist din Belgia
bligaițiilor asumate de Belgia în 
conformitate cu acordurile secrete 
cu S.U.A., dezvăluite nu demult de 
presa belgiană. Aceste acorduri 
stipulează că în regiunea unde- se 
va afla situat Comandamentul 
N.A.T.O. ar putea fi depozitate ar
me atomice tactice fără o consul* 
tare prealabilă a guvernului bei»; 
gian. „In fapt aceste acorduri trans
formă țara noastră într-un deposit 
atomic...", se spune în rezoluție.

lip-

s-a 
pri-

PREZENTE
ROMANEȘTI

VIENA 28. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : Cu prilejul celei 
de a X-a sesiuni anuale a con
ferinței generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.), ambasado
rul român la Viena și repre
zentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe 
lingă A.I.E.A., Gheorghe Pele, 
a oferit o recepție. Au parti
cipat șefii delegațiilor Bulga
riei, Indiei, Poloniei, Angliei, 
U.R.S.S., Belgiei, Olandei, El
veției, Iugoslaviei, Ungariei. 
R.A.U. și alții. Au fost pre- 
zenți de asemenea, directorul 
general al A.I.E.A., dr. Sigward 
Eklund și alte persoane.

STARE DE TENSIUNE 
IN CAPITALA dominicana
SANTO DOMINGO 28 (Agerpres). 

Revista „Ahora" care apare în capi
tala; dominicană, relevă într-unul din 
comentariile sale privind situația po
litică din țară că valul de represiuni 
dezlănțuit de elementele de dreapta 
împotriva participanților la mișcarea 
constituționalistă provoacă o per 
manentă stare de tensiune care ame
nință să ducă la izbucnirea unor noi 
incidente. Revista menționează pa
radoxul care există între discursurile

în țară și libertatea de acțiune a 
cercurilor de dreapta împotriva ele
mentelor constiuționaliste. Ca ur
mare a acestei situații, menționează 
„Ahora" zeci de cetățeni dominicani 
cad victime atentatelor comise „fie 
de grupurile teroriste, fie de auto
ritățile polițienești". Guvernul lui 
Balaguer în loc să pună capăt aces
tui val de represiuni procedează la 
restrîngerea activităților politice ale 
opoziției sub pretextul menținerii 
„ordinei".

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 28 (Agerpres). — Co

mandamentul militar american din 
Vietnamul de sud a anunțat că, în- 
cepînd de la 15 septembrie, se des
fășoară cinci importante operațiuni 
de „curățire" în regiunile unde se 
presupune că sînt concentrate im- 
pertante unităti ale Frontului Națio
nal de Eliberare. „Pentru prima dată 
de la intervenția americană din 
Vietnamul de sud, scrie agenția 
France Presse, în legătură cu aces
te acțiuni unități ale trupelor ameri
cane au angajat lupte în sectorul 
deltei fluviului Mekong la aproxi-

Dialog prin presă intre P.C.F. și P.S.F.

BOGOTA 28 (Agerpres). — Tru
pele guvernamentale columbiene 
desfășoară în prezent ample acțiuni 
împotriva detașamentelor de parti
zani care acționează în departa
mentale Huila și Tolima. Cu toate 
că în aceste, locuri au fost masate 
importante unități, trupele guver
namentale. continuă să sufere pier
deri însemnate în oameni și arma
ment. In ultimele trei luni, deta
șamentele de partizani au între
prins 26 de. atacuri împotriva uni
tăților guvernamentale, provocîndu-

le pierderi serioase. Numai în ul
timul atac, 65 de soldați guverna
mentalii au fost scoși din luptă. Po
trivit relatărilor corespondentului 
ziarului „Expectador", într-o singu
ră zi, la spitalul din Neiva au fost 
aduși 35 de soldați guvernamen
tali răniți. Trupele guvernamentale 
au intensificat bombardamentele a- 
supra regiunilor unde se presupune 
că s-ar afla detașamentele de parti
zani. In capitalele departamentelor 
Huila și Tolima a fost introdusă 
interdicția de circulație.

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Săptămînalul „France Nouvelle", or
gan al P.C.F. și „Le Populaire", or
ganul oficial al Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.), au publicat de
clarațiile lui Waldeck Rochet, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, și Guy Mollet, secretar ge
neral al S.F.I.O., care anunță apro
piata începere 
cele două 
desfășura 
listă și în
că „realizarea unității clasei munci 
toare constituie unul din țelurile

a unui dialog între 
partide, dialog ce se va 
simultan în presa socia- 
cea comunistă. Arătînd

U N
ITWIKT

E M I EȘ EG
„Un semieșec" 

racterizat corespondentul 
din Washington al a- 
genției France Presse 
rezultatul convorbirilor 
desfășurate timp de 
două zile Ia Casa Albă 
între președintele John
son și cancelarul vest- 
german Ludwig Erhard.

In problema cea mai 
„arzătoare" a convorbi
rilor, aceea a finanțării 
de către R. F. Germană 
a întreținerii forțelor a- 
mericane staționate pe 
teritoriul vest-german, au 
fost necesare mai multe 
întîlniri organizate în a- 
fara programului stabilii 
între miniștrii apărării 
american și vest-german, 
într-o încercare de a se 
ajunge la o soluție de 
ultimă oră. Ea nu a pu
tut fi obținută, astfel in
cit Johnson și Erhard au 
fost obligați să consume 
tot timpul petrecut în a-

vionul care îi transporta 
spre Cape Kennedy (un
de urmau să viziteze a- 
cest centru de experien
țe cosmice), pentru a re
dacta comunicatul co
mun în care se constată 
absența unui acord in 
această problemă. Singu
ra „compensație" obți-

în devize stră- 
îi sini impuse 

compensa men- 
ameri- 

cumpărarea 
Și

nută a fost hotărîrea or
ganizării unor convorbiri 
tripartite între S.U.A., 
R. F. Germană și Marea 
Britanie asupra proble
mei securității atlantice 
și a efectivelor care tre
buie să fie menținute 
Europa occidentală.

Cancelarul Erhard 
recunoscut, după cum 
arată în comunicat, 
guvernul său nu este
măsură să facă față chel-

în

a 
se 
că 
în

tuielilor, 
ine, care 
pentru a 
ținerea forțelor 
cane prin 
de material și echipa
ment militar în Statele 
Unite. Poziția sa în a- 
ceastă problemă, cunos
cută, de altfel, încă îna
intea începerii convorbi
rilor, nu a găsit un ecou 
favorabil la Washington 
unde propunerea vest- 
germană privind un mo
ratoriu pe timp de pa
tru ani asupra plăților 
necesitate de aceste a- 
chizîții a fost, după cite 
se pare, respinsă. Gu
vernul american trebuie 
să facă față unor serioa
se dificultăți financiare 
în urma angajamentelor 
mereu crescînde în Viet
nam și în Europa occi
dentală, și nici nu 
gindește, după cum 
firmă observatorii,

revină asupra acordului 
încheiat cu R. F. Ger
mană în problema achi
zițiilor de echipament 
militar, în vederea unei 
reduceri a lor. In aceas
tă lumină, agenția France 
Presse apreciază că pre
siunea Congresului S.U.A. 
asupra Casei Albe pen
tru a se proceda la o 
reducere a efectivelor a- 
mericane din Germania 
occidentală se va inten
sifica.

Atît la Washington cît 
și la Bonn se exprimă 
o oarecare notă de scep
ticism față de viitorul 
relațiilor dintre cele două 
țări. Cu toate că pozi
țiile lor continuă să fie 
apropiate în multe pro
bleme, se apreciază că 
slabele rezultate ale re
centelor 
tre șefii 
vor lăsa 
privește
germano-americane, cît și 
în ce privește N.A.T.O.

convorbiri din- 
celor două state 
urme atît în ce 
relațiile vest-

se 
a- 
să I. RETEGAN

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii m 56 Tel. interurban 322, automat 269.

fundamentale ale Partidului Comu
nist Francez, Waldeck Rochet sub
liniază importanța dialogului care se 
angajează. Referitor la obiectivul 
dialogului, secretarul general al 
P.C.F. scrie : „Noi considerăm, în 
mod firesc, că pentru a fi fructuos, 
dialogul între partidele noastre tre
buie să trateze, în același timp, atît 
problemele perioadei aictuale, cît și 
cele ale viitorului Franței".

La rîndul său, Guy Mollet expri
mă aprobarea pentru discuția cu co
muniștii. El declară : „Trebuie să 
avem această confruntare de păreri, 
urmărind în permanență să obținem, 
în urma unei mai bune înțelegeri, ca 
unitatea forțelor socialiste, care as
tăzi nu este, se înțelege, încă posi
bilă, să devină cu putință mîine". 
El afirmă însă că „dialogul nu va 
fi o luare de poziție asupra unor 
probleme imediate. Acestor întrebări 
nu li se va da răspuns în dezbate
rea pe care o vom iniția acum".

mativ 30 kilometri sud-est de Sai
gon". Lupte violente între trupele 
americano-saigonezo-sud-coreene și 
forțele patriotice au loc în diferite 
regiuni ale Vietnamului de Sud, în
deosebi în „zona D“ situată la apro
ximativ 48 kilometri nord de Sai- 
gon, unde agențiile de presă sem
nalează o intensificare a acțiunilor 
patrioților.

Intr-o relatare din Saigon, agenția 
U.P.I. transmite că avioane militare 
americane continuă să bombardeze 
zona demilitarizată. In cadrul aceș- 
tor operațiuni, avioanele americane 
au bombardat din greșeală un sat si
tuat în provincia Quang Ngaii, un
de se aflau concentrați soldați sud- 
vietnamezi împreună cu familiile lor. 
Potrivit primelor aprecieri, 28 dț- 
persoane au fost ucise, 17 rănita, 
iar peste 100 de case au fost dis
truse.

Moise Chombe acuzat 
de înaltă trădare

KINSHASA 28 (Agerpres). — Ea 
sediul Tribunalului militar excep
țional din Kinshasa a fost depusă 
miercuri dimineața o declarație. â 
celor mai înalte oficialități congo
leze, în care fostul prim-miniștiru. 
Moise Chomibe, este acuzat de înal
tă trădare. Declarația, menționează 
agenția France Presse, este sem
nala de generalul Mobutu, preșe
dintele Republicii Democratice Con
go și de alte oficialități. Imediat 
după primirea declarației, precizea
ză agenția citind surse oficiale, s-a . 
procedat la deschiderea unei an
chete, data procesului urmând' să 
fie anunțată ulterior. Moise Chombe. 
care în prezent se află în exil în 
Europa, va fi judecat în contuma
cie, fiind, după toate probabilitățile, 
pasibil de pedeapsa capitală.

O nouă anchetă privind împrejurările 
asasinării lui Kennedy ?
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Theodore Kupferman, membru al 
Camerei Reprezentanților din partea 
partidului republican, a propus mier
curi crearea unui comitet al Con
gresului S.U.A.. care să hotărască 
dacă trebuie întreprinsă o nouă 
anchetă privind împrejurările asa
sinării fostului președinte John Ken
nedy. Kupferman a spus că inten
ționează să prezinte o rezoluție în 
acest sens Camerei Deputaților din 
cauza „noului val de critici" față de

activitatea Comisiei Warren și a ra
portului acesteia cu privire la asasi
nat. El a declarat că, recent, au fost 
formulate critici severe care au 
pus, la modul cel mai serios, pro
blema ..dacă membrii Comisiei War
ren au avut la dispoziție timpul ne
cesar pentru a examina cu toată a- 
tenția întregul material disponibil 
pentru a ajunge la o concluzie clară 
și independentă, sau au trebuit să 
satisfacă anumite puncte de vedere, 
fiind constrînși să ajungă la o con-, 
cluzie grabnică". : ., «
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