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Blocul D 4

Sosirea unei delegații
a Partidului Comunist din Finlanda.

Capitală o 
Comunist 

de tovară- 
președintele

Harnică și modești, punînd cu nă
dejde umărul la efortul 
popor, oamenii muncii 
Jiului își aduc din plin 
la înfăptuirea mărețului 
înfloririi 
bataje sau la benzile uzinelor de 
preparare, la pupitrele de comandă 
ale instalațiilor energetice sau pe 
marchizele locomotivelor, în par
chetele forestiere sau pe marile 
șantiere ale lucrărilor de investiții 
și construcții, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din bazinul nostru car
bonifer desfășoară o activitate efer
vescentă pentru a da viață sarci
nilor primului an din cincinal. Bi
lanțul realizărilor obținute în cel 
de-al treilea trimestru este îmbu
curător. Minerii au încheiat această 
etapă cu o importantă cantitate de 
cărbune peste plan și cu rezultate 
bune în reducerea prețului de cost. 
Rezultate bune, superioare celor din 
trimestrele trecute, au fost obținute 
și în alte sectoare ale economiei ora
șului.

In aceste rezultate se reflectă 
munca politică și organizatorică des
fășurată de organizațiile de partid, 
creșterea rolului și competenței lor 
în conducerea activității economice. 
Organizațiile de bază din numeroase 
unități ati acumulat o experiență 
bogată în îndrumarea acestei acti
vități, pătrund în esența probleme
lor -pe care le ridică producția, ana- 
Hzează cu competentă și iau hotă- 
rîri juste în problemele majore, exer
cită cu competentă rolul de con
ducător politic la locurile de muncă 
respective, educă, îndrumă și mo
bilizează colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

Birourile organizațiilor de bază 
din sectorul XI investiții de la mina 
Petrila, din sectorul V al minei Lu-

întregului 
din Valea 
contribuția 
program al

României socialiste. In a- 
sau la benzile uzinelor

peni, sectorul I 
și multe altele, 
tetele de partid 
multă atenție cuprinderii în planu
rile de muncă și analizării proble
melor majore pe care le ridică pro
ducția. Birourile organizațiilor de 
bază din sectorul de investiții al mi
nei Petrila, de exemplu, au analizat 
sistematic în cursul anului proble
mele îndeplinirii ritmice a planului 
de către toate brigăzile de mineri, 
eficiența muncii politice desfășurate 
de către comuniști în rîndul mineri
lor și alt'e probleme legate de acti
vitatea economică. Totodată, orga
nizațiile de bază au pus accent pe 
îndrumarea și sprijinirea sindicatu
lui în organizarea mai bună a con
sfătuirilor . de producție, în care 
s-au dezbătut pe larg, cu toți mun
citorii sarcinile de plan și angaja
mentele, modul în care se îndepli
nesc măsurile tehnico-organizatorice 
stabilite și alte probleme importante 
ale producției. O atenție deosebită 
s-a acordat prevenirii oricăror ră- 
mîneri în urmă. Situația brigăzilor cu 
realizări mai slabe s-a analizat de
cadal Ia nivelul birourilor organi
zațiilor de bază și conducerii sec
torului. Nu, întîmplător în urma mă
surilor luate și aplicate operativ, 
colectivul acestui sector și-a înde
plinit printre primele din Valea aiu
lui sarcinile de plan pe 9 luni.

Pe baza indicațiilor Comitetului 
orășenesc, sub îndrumarea comitete
lor de partid din întreprinderi, bi
rourile organizațiilor de bază îndru
mă conducerile tehnico-administra- 
tive ale sectoarelor în mod operativ 
— în funcție de specificul fiecărui 
loc de muncă și de cerințele pe care 
le ridică producția — să stabilească 
măsurile cele mai corespunzătoare 
care să ducă la organizarea mai 
bună a producției, respectarea pro

al minei Aninoasa 
îndrumate de comi- 

respective, acordă

în pragul recepției
Constructorii din Lupeni au mai 

înălțat un bloc cu 10 etaje alături 
de celelalte construite pe baza me
todei cofragului glisant. Astfel pei
sajul acestui cartier al Lupeniului 
s-a îmbogățit cu silueta modernă a 
blocului D 4, care numără 66 de a- 
partamente. In prezent Ia blocul 
D 4 se fac ultimele retușări de fi
nisare. Cu alte cuvinte, el se află 
în prag de recepție. La înălțarea și 
finisarea acestui bloc au contribuit 
brigada complexă de constructori 
condusă de Sandu Tudor, precum 
și echipele în frunte cu Catrinoiu 
Gheorghe, Hărănguș Ariton, Moro- 
șan Haralambie și altele.

Tot pe acest 
minat9 glisarea 
apartamente și 
de finisare.

Miercuri a sosit în 
delegație a Partidului 
din Finlanda, condusă 
șui Aarne Saarinen,
Partidului Comunist din Finlanda, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită în Republica 
Socialistă România.

Din delegație fac parte tova
rășii Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Finlanda, Romberg Mi
kael, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Finlanda, redactor-șef al ziarului 
„Folktidningen", Eeroda Santeri,

secretar al Comitetului regional 
Lahti al Partidului Comunist din 
Finlanda, Sisko Kiuru, activistă la 
Secția de informații a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Finlanda.

Ea sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
tar general al 
al Partidului 
Leonte Răutu, 
tului Executiv, 
P.C.R., Mihai 
C.C. al P.C.R.,
de secție la C.C. 
viști de partid.

Comitetului 
Comunist 
membru al 
secretar al 
Dalea,

secre- 
Gentral 
Român, 
Corni te- 
C.C.. al

secretar al 
Ghizela Vass, șef 

al P.C.R., acti-

(Agerpres)

Plecarea în R. P. Polonă 
a unei delegații a Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă
Culturii 
o dete-

șantier, ieri s-a ter- 
blocului A 2 cu 88 
au început lucrările

ba invitația Ministerudui 
și Artei din R. P. Polonă, 
gație a Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă formată din prof, 
univ. dr. Docent Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
prof. Mircea Popescu, director ad
junct al Institutului de istoria ar-

tei de pe lîngă Academie, și re
gizorul Radu Peciulescu, direc
torul Teatrului Mic, a plecat spre 
Polonia pentru a lua parte la 
Congresul culturii polone, care va 
avea loc la Varșovia în zilele de 
7-9 octombrie.

(Continuare în pag. 2-a)

pe plan secundar

(Agerpres)

MUNCITORIDE

de copil 
de a

în

Și 
nobila 

și-a a-

dragoste 
pentru 

pe care

Valeriu COANDRĂȘ
Uricani

: -■ x 'ș ■

Cînd disciplina și organizarea sînt lăsate
r.

In anii 
ritmică a 
constituit 
a colectivului de la mina Aniinoasa. 
In vederea atingerii acestui obiec
tiv, au fost luate măsuri eficiente 

exploatarea a 
ani titlul de 

pe ramură

din urmă, îndeplinirea 
planului de producție a 

o preocupare permanentă

și, drept rezultat, 
obținut în ultimii trei 
întreprindere fruntașă 
sau regiune.

Incepînd din luna

tivul minei s-a abătut însă de la 
linia succeselor. Conducerea ex
ploatării și a unor sectoare au a- 
sigurat ce-i drept, condiții de mun
că necesare cum ar fi stabilirea 
producției pe fiecare loc de mun
că, omogenizarea brigăzilor, stimu
larea unei atmosfere de colaborare

toate compartimentele și 
fluxului tehnologic, organiza- 
întrecerii socialiste. Aceste

Unul din blo- 
rile-turn înăl- 
:e de harnicii 

constructori inIconsiru 
Lupeni.

medicul Cărțină 
Constantin am tăcut cu
noștință in cabinetul me
dical al spitalului din U- 
ricani. Tinăr, cu privirea 
deschisă, mediali Cărțină 
are ceva deosebit in a 
privi oamenii, în com
portarea țață de bolnavi; 
dovedește 
pasiune 
misiune 
les-o.

...încă 
dorința

nutrea 
ajuta pe 

cei atlați în suferință. 
Și cum visul i s-a împli
nit, cu fiecare bolnav 
redat familiei, societății, 
simțea o satisfacție ne
mărginită. „Chiar de ar 
fi să-mi aleg acum pro
fesiunea.. tot medic m-aș 
face!“ — se destăinu- 
iește țînărul în halat alb. 

Cuvintele acestea nu 
m-au surprins. Mi-am 
amintit cum l-am intil- 
nit astă-iarnă, într-o 
seară tîrzie, îndreptîndu- 
se cu pași repezi spre 
spital. In urma lui venea 
o femeie cu un copilaș 
in brațe. Mai tîrziu am 
aflat că tatăl copilului 
contractase o pneumonie, 
dar intervenția promptă 
a medicului, conștiincio
zitatea de care a dat 
dovadă — alergînd în

noapte la căpătiiul bol
navului pentru a-i acor
da ajutorul — l-a salvat.

Tot cu o dublă pneu
monie și complicație re
nală a fost dus la spital 
într-o seară un localnic 
— Barbu Gheorghe. Fa
ța bolnavului era palidă 
de suferință, iar corpul 
ii ardea ca o văpaie. 
Medicul Cărțină tocmai 
ieșea pe ușa spitalului; 
cînd. doi cunoscuți ai. Iui 
Barbu îl aduceau pe bol
nav. Dar n-a mai plecat. 
La numai citeva minute 
după aceea diagnosticul 
era pus, bolnavul era a- 
șezat intr-unui din prii
turile salonului rezervat 
pentru asemenea cazuri 
iar sora medicală care 
se alia de gardă începu* 
se să-i aplice medica
mentat ia prescrisă di 
medic. Din cînd în cind, 
la intervale de cite o 
oră, medicul își făcea a- 
pariția la căpătiiul bol
navului. Și abia cind s-a 
convins că bolnavul e 
salvat a plecat să se o- 
dihnească. Era frlnt de 
oboseală, dar satisfăcut 
că și-a îndeplinit nobila 
misiune pe care și-ă 
ales-o.

iunie, colec-

PREPARAȚIA COROEȘTI. In această modernă uzină de preparare, 
o bună parte din cărbunele extras din abatajele minelor Vulcan și 
Aninoasa este purificat și trimis pentru cocsificare. In clișeu un aspect 
din interiorul preparației.

între 
torid 
rea 
măsuri au avut drept rezultat creș- 1 
terea productivității muncii, față * 
de plan, cu 21 kg pe post și la o I 
reducere a cheltuielilor de produc- • 
tie cu 207 000 lei. |

Dar, măsurile întreprinse în a- • 
cest an nu au avut aceeași eficien- | 
ță și în ceea ce privește realiza- ! 
rea planului de producție. In ulti- | 
mele 4 luni, exploatarea a rămas i 
sub plan cu 4 570 tone cărbune. I 
Minusul de producție al minei se | 
datorește in cea mai mare parte j 
sectorului JI, rămas sub plan, pînă | 
în prezent, cu 9 600 tone cărbune. | 
Rezultate din ce în ce mai slpbe . 
înregistrează acum și sectorul III I 
Piscu care în ultimele două luni . 
nu și-a realizat sarcina în nici o I 
decadă. Cauzele care au dus la , 
nerealizarea planului de producție I 
sînt în cea mai mare parte de 
din organizatoric și mai ades 
ciplinar. .

Piaga absențelor 
și cpnsecinfele ei

or- 
dis-

de

CA

mese- 
meca- 

de mi- 
sudori, 
și alte

LI F I CA
răspunde prin fapte 
grijii ce li se poartă.

Colectivul școlii — 
elevi și cadre didacti
ce — pare o mare fa
milie. Cele peste 100 
de cadre didactice, bi
bliotecari, personalul

Din carnetul 
corespondentului

TI

Din cauza numărului mare 
absențe, nu au putut fi plasate 
toat.e locurile, în . special lucrările

(Continuare în pag. 2-a)

La Petroșani, într-o 
clădire situată nu de
parte de centrul orașu
lui se află Grupul șco
lar profesional. Aici, 
un număr de 725 elevi 
se străduiesc zi de zi 
să-și însușească 
ria îmbrățișată : 
nici, electricieni 
nă, strungari, 
lăcătuși montori 
profesii.

Iată cîțiva dintre e- 
levii acestei școli.

Băleț Constantin este 
ucenic electrician. A 
îndrăgit meseria și do
rește să devină un bun 
electrician. Lui Meliță 
Monică, fruntaș la în
vățătură, îi place me
seria de strungar. La 
practica în producție 
este mereu printre pri
mii. Băbeanu Ioan, a 
învățat mult din tai
nele meseriei de lăcă
tuș însă continuă să-și 
îmbogățească cunoștin
țele. Dacă ai sta 
vorbă cu fiecare, 
afla că toți sînt 
cupați de gîndiul 
deveni muncitori 
înaltă calificare,

de 
ai 

preo- 
a
o
a

de
cu 
de

administrativ veghează 
la buna 
pregătirii 
seriași.

Numai 
bugetar 
școli i s-a alocat suma 
de 4 500 000 lei desti
nați desfășurării în bu
ne condițiuni a proce
sului 
tiv. 
va 
un
400

desfășurare a 
viitorilor me-

pentru anul
1967, acestei

instructiv-educa- 
In curînd școala 

primi în folosință 
cămin modern cu 
de locuri.

Concomitent cu învă- 
țămintul teoretic, se 
desfășoară și instruirea 
practică atît în atelie
rul școlii, cu maiștrii

instructori, cît și îb 
producție unde uceni
cii sînt dați pe lîngă 
cei mai buni muncitori 
calificați. De la aceștiâ 
elevii se familiarizează 
cu metodele avansate 
de muncă aplicate îh 
procesul de producție. 
Cercetînd munca asi
duă ce pulsează în co
lectivul grupului școlar 
profesional găsești și 
alte aspecte lăudabile.

Așa de pildă, fruc
tuoasă este activitatea 
desfășurată la clubul 
școlii. Mulți dintre e- 
levi au îndrăgit cartea 
și sportul. Ei au la dis
poziție o bibliotecă cu 
peste 15 000 de volume. 
Aici se organizează cu 
regularitate seri litera
re, concursuri „Iubiți 
cartea", seri de poezii, 
recenzii, expuneri pe 
marginea unor cărți 
nou apărute, precum și 
alte activități cultural- 
educative care sînt 
mult îndrăgite de elevi.

Și zi de zi cunoștin
țele lor se îmbogățesc.

L CHBiAȘ



OîQSfiizBția de b&ză —

la locul de producție
(Urmare din pag. I-aj

cocolor tehnologice, folosirea deplină 
și eficientă a utilajelor și a timpului 
do lucru, întărirea disciplinei în 
muncă, repartizarea judicioasă a ca
drelor. Asemenea îndrumări date 
la timp și aplicate în practică ș-au 
dovedit totdeauna eficiente. Organi
zațiile de bază de, la preparatia Pe- 
trila, pornind de la constatarea fă
cută la un moment dat că reparațiile 
utilajelor erau necorespunzătoare, 
ceea ce influența negativ asupra 
funcționării lor, au trecut la o mai 
bună repartizare a comuniștilor în 
echipele de reparații, la stabilirea 
de răspunderi concrete pentru buna 
funcționare a fiecărei instalații și 
intensificarea muncii politice în a- 
geastă direcție. In felul acesta s-a 
ajuns la îmbunătățirea numeri de 
reparare a utilajelor și, ca urmare, 
la asigurarea funcționării lor per
fecte.

Tot așa au
.organizațiilor de bază din sectorul 
I al minei Aninoasa atunci cînd s-a 
constatat că membrii de partid erau 
nerațional repartizați în brigăzi din 
care cauză unele, lipsite.de îndru
mare și ajutorul necesar, nu-și reali
zau planul. In urma efectuării unei 
redistribuiri judicioase a comuniș
tilor pe locurile de muncă,, tinîndu-șe 
seamă de experiența profesională și 
pregătirea 
îmbunătățit 
sectorului, 
în urmă.

Desigur, numai repartizarea judi
cioasă a comuniștilor pe locurile de 
muncă 
vității
cientă. Prin aceasta se rezolvă numai 
în parte problema. Important este 
ca fiecare comunist, la locul unde 
muncește, să știe precis ce are de 
făcut, ce probleme trebuie să ex
plice tovarășilor săi de mujică, în 
ce direcție șl le mobilizeze ef or Iu- 
rife. Procedează foarte bine acele bi
rouri de organizații de bază care în
credințează comuniștilor sarcini 
concrete în legătură cu problemele 
pe care le ridică producția operativ 
In sectorul II al minei Uricani, bi
rourile organizațiilor de bază au re- tate cît mai concret să-și întărească 
pactizat Cite 2-3 membri de partid la 
fiecare loc de producție să ducă 
muncă de lămurire în rîndul mineri
lor pentru alegerea șistului din 
cărbune. îndrumați și sprijiniți în
deaproape, ei au desfășurat o sus
ținută activitate prin discuții de la

procedat Și birourile

politică a fiecăruia s-a 
întreaga activitate o 

lichidîndu-se rămînerea

în funcție de cerințele acti- 
de producție, nu este sufi-

em la om și prin convorbiri în co
lectiv, arătînd ce urinări negative 
poate avea pentru interesele colec
tive și ale fiecăruia in porte, neale- 
gerea șistului vizibil. Munca dusă 
de comuniști a avut ecou: calitatea 
cărbunelui s-a îmbunătățit în acest 
sector.

Ținînd seamă de specificul fiecă
rui sector, de condițiile și sarcinile 
concrete, numeroase organizații de 
bază de la depoul C.F.R., 
termoelectrică 
reparat utilaj i 
forestieră ș.a. 
fete politică l 
producției.

Este necesar ca experiența acu
mulată în această direcție șă fie cît 
mai bine fructificată, metodele bune, 
care s-au dovedit eficiente să șe 
extindă cit mai larg. Aceasta cu 
atjt mai mult, CU cît unele organizații 
de bază mai au încă deficiențe, nu 
șe orientează operativ asupra pro
blemelor esențiale, analizează mereu 
aceleași aspecte ale procesului de 
producție fără să reușească să pă
trundă suficient în esența lor, tole
rează unele aspecte negative care 
frînează activitatea economică, negli
jează repartizarea de sarcini con
crete fiecărui membru de partid, 
controlează insuficient modul în 
care șe îndeplinesc hotărîrile șj pla
nurile de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Comitetele de partid sînt datoare 
să asigure birourilor organizațiilor 
de bază o instruire cît mai temei 
nică, să le îndrume îndeaproape și 
să le ajute concret în analizarea 
problemelor majore șj în adoptarea 
celor mai corespunzătoare măsuri, 
precum și efectuarea unui control 
sistematic și permanent asupra mo
dului în care sînt transpuse în viată 
măsurile Stabilite. In această direcție 
sînt deosebit de eficiente si schim
burile de experiență, discuțiile co
lective între secretarii sau între 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază oare răspund de anumite pro
bleme. Ar fi deci foarte util ca ase
menea schimburi de experiență să 
fie organizate mai des și mai sis
tematic.

Organizațiile de bază trebuie aju-

Centrala 
Paroșeni, Uzina de 

minier, întreprinderea 
desfășoară o activi- 
șușținută în sprijinul

rolul de conducător politic la locul 
de producție, să exercite cu compe
tență acest rol, să-și îmbunătățească 
activitatea politică și organizatorică 
pentru a mobiliza cu succes oa
menii muncii la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție.

O vizită în „casa amurgului"
Adjectivul ce însoțeș

te pe om după ce a tre
cut pragul cîtorva zeci 
de ani îi pune multe o- 
cale în picioare și îi 
cerne pește suflet regre
tul după ce a fost cînd- 
va. Marea majoritate a 
oamenilor cărora adjec
tivul acesta le pune în 
picioare și în suflet, mai 
ales, inevitabila greutate 
a timpului trecut găsesc 
resursele de a anihila a- 
ceste efecte. Pentru U- 
nul, remediul e familia 
ajunsă la maturitate și 
la toate împlinirile pe 
care vremurile noăstre 
le fac posibile. Pentru 
altul — posibilitatea de 
a mai fi încă folositor 
oamenilor. Dar pentru 
cei cărora viața le-a re
fuzat aceste posibilități î 
O lege 
multele 
statului 
și de 
care au 
cartea de muncă.

Mînat de cuvintele 
unei scrisori sosite Ia 
redacție, am făcut zilele 
trecute o vizită la una 
din aceste case a]e a- 
murguiui — Căminul de 
bătrîni din Petroșani 
Era în scrisoarea aceea 
cuvinte simple, calde, de 
mulțumire adresate celor 
ce le asigură o bătrîne 
țe fără griji.

dreaptă printre 
legi drepte ale 
nostru are grijă 
oamenii aceștia 

închis definitiv

CUM

Cuvintele de la înce
putul scrisorii se adeve
reau întocmai* E emoțio
nantă grija ți răbdarea 
cu care personalul de 
aici, pe care îl conduce 
administratoarea căminu
lui Antohi Elena* se în
grijește pentru a crea 
impresia de membri ai 
unei familii la cei 59 de 
pensionari ai căminului. 
Administratoarea a ținut

Fiecare avea de spus 
un cuvînt de mulțumire, 
Ascultînd mărturisirile 
lor Iți dădeai seama că 
o lege dreaptă ar putea 
rămîne o literă moartă 
dacă ar fi lipsită de dra
gostea și răbdarea cu 
care colectivul de aiei 
o traduce în fapt. Și nu 
e de mirare că în „co
lectivul de aici" îi in
cludem șl pe pensionarii

PE URMELE UNEI SCRISORI 

SOSITE LA REDACȚIE

văzut „domeniul 
cu cameră. Cu- 
șj ordinea dom-

să-i fie 
cameră 
rățenia 
nesc peste tot. Peste tot 
se văd semnele grijii de 
a compensa acestor oa
meni lipsa familiei: o 
floare pe masă. Un aș
ternut curat, o vorbă 
blîndă sau o laudă sînt 
elemente care se alătură 
lingă masa consistentă 
și variată, lingă specta
colele de film sau o car
te citită în după-amie- 
zile tihnite creează fe
ricit o atmosferă de fa
milie. Am discutat CU 
multi din acești oameni,

căminului. Administra
toarea ne spunea; „Noi 
ne autogospodărim și 
fiecare bănuț alocai de 
stat capătă valoare du
blă. Gospodăria anexă 
pe care o întreținem cu 
toții ne produce carne, 
iar cămara pe care ne-o 
umplem din toamnă pe 
ajunge pînă primăvara. 
In curînd ne vom putea
cumpăra și un televizor, 
iar în primăvara viitoa
re căminul va fi împrej
muit și înconjurat 
flori și verdeață.

Era în scrisoarea 
care aminteam și o

de

de 
ne-

mulțumire* „va rugăm 
pe dumneavoastră să ve- 
niți p'mă la căminul nos
tru și șft vedeți care e 
cauza de nu avem apă 
la grupurile sanitare, să 
sesizați nemulțumirea a- 
ceasta a noastră tovară
șilor de Ia I.C.O,", Se 
pare însă, după cum spu
nea și scrisoarea și cum 
confirma administratoa
rea, că tovarășii de 
I.C.O. au cunoștință 
acest neajuns și ar 
timpul să ia măsuri 
consecință, după cum 
fi necesar să se stro
pească în fiecare zi stra
da în dreptul căminului 
(operație pentru care se 
pare că I.C.O. încasează 
bani de la 
Iar dar nu 
știincios).

Cincizeci 
oameni îiț 
și-au gășit aici, îngrijiți 
cu dragoste omenească, 
o altă familie. Unul din
tre ei ne-a scris cuvinte 
de mulțumire dar no-a 
sesizat și o nemulțumire 
a lor. Credem că se vor 
găsi și fa i.c.o. oameni 
animați de aceeași ome
nească înțelegere pentru 
a înlătura această ne
mulțumire a eameltilor 
dip „casa amurgului".

ts 
de 
fi 

in 
«r

sfatul popu- 
o face eon-

și nouă de 
ipsiți de familie 
.it aici, îngrijiți

I. c,

REZOLVAM
problemele ie
și întreținerea

Pentru a-și rezolva 
gate de gospodărirea 
locuințelor lor, cetățenii din locali
tățile Văii Jiului se adresează cu în
credere sectoarelor Întreprinderii de 
locuințe și localuri; apoi ei așteapt* 
acasă sosirea echipelor specializate 
în reparați die zidărie, dulgherie, ti- 
nichigerie, etc. In general, cererile 
sînl rezolvate operativ de către ma
joritatea sectoarelor I.L.L. Spre exem . 
piu, la sectorul care deservește Lo

. nea au fost înregistrate de la înce
putul anului 395 de cereri, diin care 
370 sînt rezolvate. Insă un, număr de 
25 de cereri nu sînt rezolvate, cu 
toate că unele au fost depuse încă 
în trimestrul I al anului 1966. In a. 
ceasta situație este cererea tovarășii 
lui Reișz Anton de a i șe monta uși 
noi în locul celor vechi, o sobă de 
teracotă si de a se efectua rezidirea 
unor pereți în dormitor care au 
igrasie. Cererea a fost depusă în 
25 martie a.c, și încă nu e rezolvată. 
Una din cererile care ar fi trebuit 
rezolvată într-un timp oft mai scurt 
este și cea a locatarilor cartierului 
Burdeșți de a li se construi 12 de- 
pendinte. Aici lucrările au început, 
ce-i drept, dar s-au oprit, in vecin du
se ca motiv lipsa de cărămidă.

Imposibilitatea rozolvării unor ce
reri cum este cea a tovarășului Reiisz 
este o consecință a planificării neju-

CERERILE
OAMENILOR ?
dicioase a mijloacelor bănești de că
tre conducerea întreprinderii. Pen
tru cele aproximativ 1 000 de lo
cuințe din I.onea în anul 1966 nu s-a 
defalcat nimic din planul valoric de 
reparații capitale al întreprinderii. 
In viitor fiecărei localități din Va 
lea Jiului trebuie să i se repartizeze 
în funclie.de posibilitățile întreprin
derii, plan pentru reparații capi 
taie.

Pe de altă parte, dacă răsfoiești 
dosarul cu cererile nerezolvate la 
Lonea dai de lucruri surprinzătoare. 
Multe din cereri sînt avizate de că
tre tov. Laxner Rudolf, șeful șecto-

rulyi I.L.L.. Lonea, după ce și-au făcut 
un „stagiu" de cel puțin o lună în
tr-un dosar. Cităm în acest sens 
doar două exemple concrete : cere
rea depusă de Mihat Francisc la 7 
iunie, cu rugămintea de a se tre- 
para urgent acoperișul casei, de
oarece plouă înăuntru, a fost avi
zată doar în 15 august. Sau cererea 
semnată de Ciocan Nicolae, care a 
fost depusă în 6 iulie și a fost avi
zată abia în 9 septembrie. In loc șă 
dea un răspuns concret oarjienilor la 
cereri, cel mult după cîteva zile, 
șeful sectorului abia le-a „avizat" 
după cîteva luni. Și astfel de exem
ple mai putem cita. Or, asemenea 
atitudini în rezolvarea cererilor oa
menilor muncii nu,pot fi tolerate. 
Cetățenilor care se adresează sec

ii se dea 
cel mai 

nu pot fi 
pe loc.

tparelor I.L.L. trebuie să 
răspunsuri la cereri în 
scurt timp, iar în caz că

. rezolvate șă li se explice

V. ST RĂUȚ

Cind disciplina și organizarea
sînt lăsate pe plan secundar

(Urmare din pag. l-a)

pregătire. Acest fapt a condus 
neritoietatea lucrărilor în aba-

IMAGINI DIN INDUSTRIA TARII
S Combinatul chimic de la Ișalnița, regiunea Oltenia

de 
la 
laj. De la începutul anului, mina 
a rămas sub 
pregătiri. La 
de absențe 
conducerile 
respectarea graficelor de concedii. 
In perioada amintita, graficul de 
concedii a fost depășit în medi<' 
cu 700 om/zile (la toate sectoare 
lei). La dezorganizarea procesului 
de producție a contribuit numărul 
crescînd al zilelor de boală și mai 
ales al absențelor motivate și ne 
motivate. Făcînd o comparație cu 
perioada corespunzătoare a anulu. 
trecut, se constată că numărul mo
tivatelor a crescut cu 500 om/zile, 
iar cel al nemotivatelor a crescut 
de la 710 om/zHe la 1 882 om/zile 
pe anul in curs. Numărul absen
telor motivate și nemotivate este 
în creștere de la o lună la alța în 
acest an. Printre cei 380 nemotlvați 
se numără unii cu 3—6 zile lipsă, 
pe lună, de la lucru; esle cazul lui 
Mătoulescu 
Arpad, Ciornei 
rpiu Gheorghe, 
taru Gheorghe, 
calu Dumitru,
Vasile. Alții ca 
ttrj, Cotlet Andrei, Galaureac Gheor 
ghe, Grijincu Dumitru, Kovacs luiiu 
Jacotă Gheorghe, Oliver Constan 
tin, Bud loan, Țăran Pricop, Ohio 
earn Alexandru au cite 1—2 nemo 
tivate. De pe urma acestor absen 
țe, mina Aninoasa a pierdut apro 
ximativ 6 000 tone de cărbune, iar

cei prezenți la lucru au fost su
puși Ia eforturi în plus pentru a 
înlocui pe cei absenți.

plan cu 1 370 m 1 la 
creșterea numărului 

au contribuit chiar 
sectoarelor, prin ne-

Constantin, Szatmsryi 
Andrei, Dragomi- 
Gimiș Victor, Gri- 
Sflion Petru, Mus- 
Gagiu Marin, Bu.l 
Popovlci Constan-

„observatori"
latură dăunătoare proce- 
producție este poziția de 
adoptată de inginerii tl- 
schimburi și majoritatea 
minieri șl maiștrii prin

Maiștri devenifi 
simpli

O altă 
sulul de 
pasivitate 
neri din 
maiștrilor
cipali ai unor sectoare care nu se 
sțrădutesc să găsească soluții pen
tru imprimarea unui ritm accelerat 
de producție, nu rezolvă la fața 
locului problemele mai grele din . 
raza lor de activitate, nu iau mă
suri din proprie inițiativă 
ca sarcinile de producție pe 
să fie îndeplinite integral, 
lor' se rezumă la observare, 
veghere și dirijarea transportului, 
la înregistrarea faptelor și raporta
rea lor șefului de sector.

Din cele arătatej-eiese că rezul
tatele slabe obținute la mina Ani- 
noaea în ultimele 4 luni se dato
rase organizării defectuoase a mun
cii, indisciplinei unor angajați, po
ziției de „observatori" adoptată de 
unii ingineri și maiștri. Pe viitor, 
conducerea minei și sectoarelor tre
buie să la măsuri eficienta pentru ca 
fiecare angajat, indiferent de locul 
<.’«•! ocupă în producție să acțio
neze activ pentru îmbunătățirea or
ganizării muncii, întărirea disciplinei, 
crearea unui climat favorabil desfă
șurării ritmice a producției.

pentru 
schimb 
Munca 
supra-

Constantin DANILA 
tehnician principal 

E. M. Aninoasa

lipsite.de
funclie.de


Ajutorul concret 
fka dovedit eficienta

DIN ACTIVITATEA 
organizațiilor U. T. 0.

Urmărfad desfășurarea adunărilor 
generale din trimestrul HI, Comite, 
tul U.T.C. al minei Lupani a con
statat că în sectoarele Jl și UI ele 
nu și-au atins scopul dwit- Ținerii 
nu participau Jg dezbaterea probie. 
maior puse în discuție, așteptau 
plictisiți să se termine ședința. S-a 
tras can aluzia că cel® două birouri 
ale organizațiilor de bază n-au pur 
în discuția adunărilor generale a- 
cele probleme care preocupau ti
nerii, Dată fiind 
acașstă sifaatie, 
Comitelui U.T.C, 
a hotărât ta bi
rourile respective 
să fie ajutate
concret în pregătirea unei adunări 
generale.

Cu o săptămână înainte de data 
fixată pentru adunarea generală a 
organizațiilor de bază tov. Hai loan, 
secretarul Comitetului U-TjC, al mi
nei Lupeni și Vasilțum Francisc,. 
instructorul comhotalui orășenesc 
s-au deplasat în organizațiile de 
bază respective. Ei au stat de vor
bă cu birourile celor două orga
nizații de bază apoi au trecut pe 
la locurile de muncă din subteran. 
In discuțiile avute cu tinerii, y s-ș 
cerut acestora părerea asupra pro
blemelor pe care le consideră cele 
mai importante pentru a fi discu- 
tale în adunările generale. In ur
ma acestei consultări largi, aduna
rea generală a organizației de ba
ză din sectorul II a luat în discu
ție tema: „Pasiunea tineretului fa
tă d® profesia aleasă, perseveren
ta, disciplina și spiritul tovărășesc 

: ta producție". In ‘comparație cu șe- 
"*dtatele anterioare, adunarea gene

rală U.T.C. unde s-a dezbătut a- 
ceasta problemă a suscitat intere
sul participanțiior. Dovada o con
stituie faptul că 10 din cei 47 de 
tineri prezenti au participat la dis
cuții ridicând probleme interesante. 
Ei «u subliniat necesitatea stringen
ți a completării studiilor și a ri
dicării necontenite a cunoștințelor 
profesionale, Au v^fbUi de aseme
nea, daspr® rolul important «1 tine
rilor ta prpdewl de producție ș. a.

A fast intere
santă și adunarea 
generală a orga
nizației de bază 
U.T.C, din secto
rul IU, AooIq p- 

bieetul dezbaterilor l-a format ex
punerea „Pe ce este necesară o 
pregătire profesională temeinică ?"■ 
Și în cadrul aee»tei adunări cei 8 
tineri care au luat cuvântul au ri
dicat mai mult® probleme cu pri
vire la necesitatea frecventării 
cursurilor de calificare, a ridicării 
necontenite a nivelului cunoștințe
lor profesional®, pentru că numai 
astfel îșj vor aduce dfa plfa apor
tul la îndeplinirea sarcinilor măce
șului de producție,

In urma ajutorului acordat de 
comitetul U.Ț.C, al minei, calitatea 
adunărilor general® al® celor două 
organizații de bază s-a îmbunătă
țit simțitor. Membrii oomitetului 
au hotărât ca în lunile următoare 
să ajute în acest fel și alte erga- 
nizații de bază U.T.C. d® ia mina 
Lupani unde munca nu se desfă
șoară 1» nivelul cerut.

M. GHIOREANU

Wm Jl«ia“
A ieșit de pe banda de montaj 

primul lot de televizoare „Șacia". 
Naul tip de televizor realizat de co
lectivul uzfaelor „Electronica" din 
Capitală ar® diagonala ecranului de 
59 cm. El este echipat cu un tub ci- 
nescop auloproțecțor ceea ce face ca 
imaginea să fie prezentată direct pe 
ecran. Se asigură astfel o mai bună 
calitate si se creează o senzație de 
apropiere a imaginii de telespecta
tori.

Aparatul dispune de un sistem au
tomat de reglaj pentru frecventa 
liniilor și sensibilitate, fa construc
ția lui sînt folosite cablaje impri
mate iar șasiul eșțe rabatabil, ceea 
ce asigură posibilitatea unei între
țineri șt depanări ușoare,

Aproape trei pătrimi din piesele 
utilizate sînt fabricate în țară.

Pînă la sfîrșițul anului șe prevede 
să fie trimise în magazine 20 000 te
levizoare de acest tip. In prezent, fa 
fabricația de serie a uzinei bucu- 
reștene se află cinci tipuri de tele
vizoare. La fiecare un minut, un te
levizor este gata de expediție.

Dezvoltarea șfatlunll 
balneare Slănie-Moldova

BACĂU, ta viitorii ani, stațiunea 
balneară Slănic-Moidova își va spori 
numărul de locuri destinate celor 
veniți la odihnă și tratament. Vor fi 
construite între altele noile vile pen
tru găzduirea a încă 500 d® pacienti. 
In vederea măririi spațiului de ca
zare în sezonul rece s-a început con
struirea unei centrale termice, ne
cesară încălzirii vilelor. De aseme
nea, se află în construcție un com
plex de magazine,

(Agerpres)

Un ioc turistic des vizitat de amatorii de drumeție și mai ahM d» 
eel care pr act fed sportul eu undita: Gura Apei-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Promisiuni de viitor

HANDBAL; In modul Internațional cu Dynamo Halle

Știința a obținut
o victorie de prestigiu

însoțită de încurajările sutelor 
de spectatori, echipa de handbal 
Știința Petroșani a obținut ieri o 
victorie de prestigiu în partida in
ternațională cu Dynamo Halle din 

{ R. D. Germană.
Făcând abstracție de faptul că 

Dynamo Halle este fruntașă în cam
pionatul acestei țări și că pe deasu
pra numără în rindurile ei mulți 
jucători internaționali și cîțiva 
componenți ai selecționatei R. D. 
Germane, echipa studențească im
pune chiar de la început un ritm 
susținut căruia oaspeții nu i-au pu
tut face față decît în prima parte 
a reprizei j-a,

„Băieții" lui Barabaș au făcut 
multă risipă de energie completată 
de această dată și de precizia șu
turilor, ne-au demonstrat că pose
dă calități care, puse în valoare, 
meci de meet pot aduce multe sa
tisfacții inimoșilor lor suporteri. Cu 
această ocazie ne-a fost dat să ne 
reamintim că studenții știu să facă 
meciuri mari cu echipe mari. Pen
tru că, trebuie să o spunem, Dy
namo, în ciuda înfrîngerii suferite 
a rămas totuși o echipă mare, foar
te bună, având în rîndul ei pose
sori ai unei tehnici deosebit®, cu 
resurse inepuizabile și cu o mare 
viteză de joc. Jucătorii petroșăneni 
au jucat insă de această dată ex

Fază, mult aplaudată, soldată cu un nou gol pentru știința.

cepțional, $i-au aruncat emoțiile în 
tușă, și au uitat bîlbîielile acasă 
șl cu busola în mină, au găsit de 
fiecare dată drumul spre poartă, mai 
ales declanșările pe contraatac, a- 
cește upercuturi handbalistice 
de mare eficacitate și spectaculozi
tate și-au atins cu regularitate țin
ta. Felicitări, felicitări călduroase 
și... să vă regăsim același în toate 
meciuri!® (același din meciul cu Dy
namo).

In meciul de ieri, Cosma a fost 
golgeterul. De altfel el este acela 
care și deschide scorul din chiar 
primul minut de joc. Urmează apoi 
tatonările, încercările de la semi, 
distantă. Handbaliștii de la Dynamo 
reușesc să egaleze dar peste 4 mi
nute scorul ne este din nou favo
rabil : 2—1 prin golul înscris de 
Fodor. Șe egalează: 2—2. Portarul 
dynamovist se evidențiază. Sică, în 
cealaltă poartă nu se Iasă mal pre
jos. E rîndul petroșănenilor să fie „ 
conduși. Scorul devine 2—3 în ur- I 
ma unei lovituri de la 7 m. In mi- I 
nutul 11 însă Gruia trage necru-1 
tător și... 3-—3. Peste un minut sîn- I 
tem din nou conduși: 3—4 ca apoi I 
din nou scorul să devină egal: 4—4. I 
La acest rezultat, studenții au o re- | 
venire puternică, se simt acasă, fac j 
calcule exacte și nu ne-a mai ră- i 
mas decît să numărăm golurile j 

marcate de ei 5—4; 6—4; 7—4 și 
cu asta s-a sfirșit și prima repriză.

In repriza secundă Sică are CÎ- 
teva intervenții salutar®, imprimând 
siguranță jucătorilor de cîmp care 
nu iartă nimic. Se apără calm șl 
contraatacă fulgerător astfel că sco
rul devine la un moment dat 10—5. 
Oaspeții dau semne de nervozitate, 
gazdele încearcă să se relaxeze. 
Scorul însă evoluează. Se înscrie 
și de o parte și de cealaltă: 10—7; 
Il—7î 11—8; 12—8; 13— 8; 13—9. 
La acest rezultat se încheie și par
tida. A, să nu uităm și de lovitu
rile de ia 7 m. Știința a ratat 2 
lovituri iar Dynamo una. Ce să-i 
taci, într-un asemenea meci mare, 
cu miză mare se mai pot întimpla 
și ratări.

In concldzie un meci frumos, spec
taculos, aplaudat. Au înscris: Cos
ma 5, Gruia 2, Mălușolu 1, Dumitru
2, Vfjdea 2 și Fodor 1 pentru Ști
ințe și Borman 1, Arlt 1, Mableffeld
3, Klengel 1 și Mayer 3 pentru Dy
namo. Foarte bun arbitrajul lui i. 
Marconi — Timișoara.

C. COTOȘPAN

PROGRAM DE RADIO
7 octombrie

i

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare; 5,25 Program muzical de di
mineață; 5,30 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 5,40 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL 
Sport, Buletin meteo-rutier; 7,30 
Ștafeta melodiilor; 6,00 SUMARU1 
PRESEI; 8,08 Muzică populară dir 
regiunile patriei; 8,30 la microfon 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi 
cuini; Gimnastica medicală în sa- 
cină $i lehuzie,- 9,35 Orchestra de 
muzică populară a Casei de culturi 
din Vînju Mare, regiunea Oltenia 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
„Slăvită fii, Republică’1 — program 
de cîntece,- 10,15 Melodii populare 
bihorene; 10,30 Radmracheta pio
nierilor; n,20 COORDONATE CUL
TURALE,- 11,45 Melodii populare: 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,36 Cîntă corul aca
demic rus dirijat de Alexandr Sveș- 
nicov,- 12,45 fatîlnire cu muzica

fa ultimele săptămâni, au apărut 
în ziarul nostru articole fa pere 
erau criticate unele nereguli din ac
tivitatea sectorului de alimentație 
publică.

La semnalările ziarului, conduce
rea T.A.P.L. Petroșani a trimis re
dacției următoarele răspunsuri :

„Sîntem de acord cu cele sesizate 
de ziar în articolul ,.Bucătăria — 
sanctuarul restaurantelor", fatrucît 
ele corespund realității. Personalul 
însărcinat eu aceste probleme n-a 
manifestat suficientă preocupare pen
tru a se produce un sortiment va
riat de mîpcăruri, tinînd seama de 
sezon, in unitățile noastre.

Analizlnd situația, s-au luat o se
rie de măsuri, printre care ; înființa
rea câtorva expoziții w caracter 
permanent, introducerea de npi pro
duse în fabricație și posibilitatea 
creării unor sortimente noi cu spe
cific local. întreprinderea întîmpină 
însă unele greutăți în aproviziona
rea cu păsări, pește etc. din eare 
se pot prepara multe mîncăruri ce 
sînt solicitate de consumatori".

ușoară românească; 13,31 Muzica 
populară; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,06 Muzica 
ușoară; 14,40 Arii din opereta; 15,00 
Din muzica popoarelor; 15,30 Frag
mente din opera „Don Giovanl” de 
Mozart; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Pe ari
pile cîntului; 16,30 LECTURĂ ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI; 17,15 IN SLUJBA PA
TRIEI; 17,45 Cîntă Puica Igiroșanu 
și Norocel Dimitriu; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Refrene cunoscute... 
sau mai puțin cunoscute; 18,4Q RA- 
DIOSIMPOZlON: industrializarea
construcțiilor — obiectiv al planului 
cincinal; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei: 
„Glasul tău1’/ 19,35 Varietăți muzi- 
Ml»; 20,00 RADÎQGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Concert de melodii româ
nești; 21,05 ATENȚIUNE, PĂRINȚII; 
21,20 Din succesele muzicii ușoare; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport, Bu
letin meteorologic; 22,20 Interpre
tul săptămînii: Ștefan Rubai 22,47 
Cîntece cu și fără cuvinte; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

...„Sesizarea tovarășului dr. Nfararu, 
cu privire la necesitatea a focă unei 
cofetării în orașul Pețroșani esțe 
justă și ea îmbracă două aspecte < 
consumul de prăjituri-dulciuri și con
sumul de cafea. Cofetăria existență 
în Petroșani, ta forma ei actuală, sa
tisface cererea consumatorilor cp 
un bogat sortiment de prăjtturi-dul 
aiuri. Dar în c® privește consumul 
d® cafea, problema nu e rezolvată 
și ea se află în studiul organelor 
competente, astfel că în cursul aces
tui an își va găsi rezolvarea, fa 
același timp, o diată ou terminarea 
complexului alimentar din Livezegi 
vom deschide și aici o nouă unitate 
de cofetărie-cafea".

Pupă cum se poate vedea, răș. 
punsurile conducerii T.A.P.L. eontfa 
o seamă de promisiuni potrivit că
rora în viitor consumatorii var 
găsi în restaurante și cofetării P 
gamă de preparat® care le vor sa
tisface gusturile. Așteptăm traduce
rea ]or în fapt.

TELEVIZIUNE
6 octombrie

18,00 Baletul „Don Ouijotte" 
de Minkus. Interpretează co
lectivul Teatrului de Operă și 
Balet din Kiev. Transmisiune 
directă. In pauze, la orele s 

> 18,50 Emisiune pentru cel mici: 
In Joc de cinema: „Ursuleții 
patinează"; 19,40 Telejurnalul 
de seară; 20,20 Gong — emi
siune de informare teatrală; 
21,10 Filmul: „Revista de la 
miezul nopții" — producție a 
studiourilor din Republica De
mocrată Germană? 22,50 Ima
gini hunedorene; 23,15 Telejur
nalul de noapte; 23,25 Buletinul 
meteorologic; 23,30 închiderea 
emisiunii-

CINEMATOGRAFE
7 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie; Ade
vărata fată a fascismului; Repu
blica: Repulsie, LONEA 7 No
iembrie ; Judex; Minerul; In ge
nunchi mă întorc la tine; ANI- 
NOASA: Steaua baletului; VUL
CAN; Femeia în halat; CRIVIDIA; 
Diavolul deșertului,- LUPENI — Cul
tural: Băieții de la tonemat.



Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 5. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicokae Ionescu, 
transmite: In continuarea dezbateri
lor politice generale, miercuri di
mineața 
tribuna 
zentanții
landei și Norvegiei.

au luat cuvîntui de la 
Adunării Generale repre- 

Austriei, Mongoliei, Is-

Semnificația 
unor tulburări

Nigeria, 
anului a 
turi de stat, trăiește în aceste 
zile o perioadă de agravare a 
crizei politice.

Evenimentele care au avut 
loc după proclamarea indepen
denței, respectiv loviturile de 
stat cu implicațiile lor, au con
tribuit la agravarea conflicte
lor. Măsurile întreprinse, de 
pildă, de generalul Ironsi, du
pă lovitura 
în vederea 
rii de stat, 
contradicție
rilor feudali și ale sprijinito
rilor lor din afară, declanșînd 
un atac direct împotriva nou
lui regim militar. Șefii de tri
buri și reprezentanții unor gru
pări religioase — în special 
cei din provincia de nord a 
țării — au fost cei care s-au 
alarmat cel mai mult în fața

care de la începutul 
cunoscut două lovi-

din ianuarie 1966, 
centralizării pute
au venit în totală 
cu interesele ma-

In intervenția sa, ministrul de 
externe al Austriei, Lujo Toncic- 
Sorinj, și-a exprimat, printre al
tele, „profunda satisfacție în legă
tură cu tendințele existente spre o 
mai mare stabilitate politică în Eu
ropa". EI a subliniat „hotărîrea gu
vernului austriac de a contribui 
la consolidarea păcii în această re
giune și de a depune eforturi con
tinue pentru îmbunătățirea pe mai 
departe a relațiilor de bună veci
nătate cu toate țările, indiferent 
de sistemul lor politic sau social".

Mangalîn Dugersuren, ministrul 
de externe al Mongoliei, referin- 
du-se pe larg la problema vietna
meză, a arătat că țara sa condam
nă în modul cel mai hotărît agre
siunea Statelor Unite în Vietnam, 
„îndreptată împotriva mișcării de 
eliberare națională din Asia de 
sud-est". Subliniind că „Mongo
lia va acorda tot ajutorul posibil 
poporului vietnamez, deoarece a- 
cesta, prin lupta sa, apără, de a- 
semenea, dreptul tuturor popoare
lor de a-și soluționa singure pro
priile lor probleme", șeful dele
gației mongole a declarat: „Propu
nerile guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și ale Frontului 
de eliberare națională din Vietna
mul de sud constituie cea mai 
bună bază pentru o soluționare 
a acestei probleme".

COMENTARIU
perspectivei de a-și pierde par
tial sau total privilegiile.

înlăturarea lui Ironsi, adep
tul unui stat unitar, de către 
locotenent-colonelul Yakubu 
Gowon, reprezentantul celui 
mai important trib din nord, 
hausa, a însemnat o reorienta- 
re spre pozițiile feudalilor, a- 
depți ai unei structuri federa
le, în care triburile din nord 
să fie dominante. Venirea la 
putere a Iui Gowon a fost în
tâmpinată cu ostilitate de lo
cuitorii provinciilor de est și 
vest, unde se află cele mai 
mari bogății ale țării, dar și 
cele mai arhaice forme de ad
ministrare îmbinate cu o slabă 
dezvoltare economică. Feudalii 
retrograzi din nordul țării au 
declanșat noi represiuni împo
triva cetățenilor originari din 
celelalte provincii ale Nige
riei, cauza imediată a tulbură
rilor din ultima vreme din 
geria.

Măsurile urgente luate în 
târnele zile de guvern, în
derea restabilirii calmului, nu 
pot da însă certitudinea că vor 
fi încununate de succes dacă 
se are în vedere că ele presu
pun concesii făcute liderilor 
tribali. Așa se explică și fap
tul că recenta conferință con
stituțională, organizată in sco
pul stabilirii structurii consti
tuționale a statului, a intrat în 
impas. In urma unor neînțele
geri privind prerogativele pro
vinciilor în cadrul federației, 
ea și-a întrerupt lucrările pînă 
la sfirșitul lunii octombrie. 
Unii guvernatori au declarat 
că resping orice soluție atît 
timp cît nu iau sfîrșit repre
siunile împotriva unor grupări 
etnice. Or, tocmai în aceste 
zile, în nordul 
tele feudale au 
dente din cele 
înregistrîndu-se
și răniți în rîndul 
nice Ibo.

In comentariile 
ale observatorilor
domină pesimismul în ceea ce 
privește posibilitatea, în mo
mentul de față, de a găsi o 
cale spre realizarea stabilității 
politice.

Gheorghe BEJINARIU

Ni-

ul-
ve-

țării, elemen- 
provocat inci- 
mai violente, 
sute de morți 

grupării et-

de presij și 
politici pre-

Dineu oferit
de Corneliu Mănescu

NEW YORK 5. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. 
Corneliu Mănescu, a oferit marți 
seara, la sediul misiunii permanente 
al țării noastre la Organizația Na
țiunilor Unite, un dineu în cinstea 
reprezentanților țărilor europene co 
autoare ale rezoluției privind „Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună veci
nătate între statele europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice di
ferite" adoptată la sesiunea trecută 
a Adunării Generale.

La dineu au participat : din par
tea R.S.F. Iugoslavia — Marko Ni
le ezici, secretar de stat pentru aface
rile externe, Danilo Lekiic, repre
zentantul permanent al Iugoslaviei 
la O.N.U.; din partea Suediei — 
Torsten Nilsson, ministrul afacerilor 
externe, Sverker Astrom, reprezen
tantul permanent al Suediei la 
O.N.U.; din partea R. P. Ungare — 
Janos
terne, Karoly Csatorday, 
tantul
O.N.U.; din partea Danemarcei — 
Hans Tabor, reprezentant permanent, 
șeful delegației daneze la cea de-a 
21-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.; din partea R. P. Bulgaria — 
Milko Tarabanov, reprezentant per-

manent, adjunct al șefului delegației 
bulgare,- din partea Finlandei — Max 
Jakobson, reprezentant permanent, 
adjunct al șefului delegației finlan
deze, Bjorn — Lov Alholm, amba
sadorul Finlandei la București, ad
junct al șefului delegației; din partea 
Austriei — dr. Otto Scrinzi și dr. 
Kurt Fiedler, deputați în Parlamen
tul austriac, membri ai delegației 
Austriei; din partea Belgiei — 
E. Machtens, senator, președintele 
comitetului de conducere al grupu
lui parlamentar de prietenie bel
giano-română, M. R. Gillet, deputat 
în Parlamentul belgian.

Din partea română au luat parte 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., Mia 
Groza, Costin Murgescu, Constan
tin Flitan.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și prietenească.

PREZENTE
ROMANEȘTI

PRAGA 5 (Agerpres). — La 
Praga a început conferința pri
milor arbitri de stat din țări 
socialiste și a cercetătorilor 
din domeniul dreptului econo
mic. Participanții vor face un 
schimb de experiență în ce 
privește rezolvarea problemelor 
juridice în economie. Din Re
publica Socialistă România 
participă o delegație condusă 
de Marcu Witzmann, prim-arbi- 
tru de stat.

★

PRAG A 5 (Agerpres). — In 
prezența unui numeros public, 
la Plzen, Teatrul de Comedie 
din București a prezentat piesa 
„Troytus și Cressida". Aceasta 
a tost prima reprezentație a 
teatrului bucureștean din ca
drul turneului pe care îl între
prinde în R. S. Cehoslovacă. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Peter, ministrul afacerilor ex- 
reprezen- 

permanent al Ungariei la
ANGLIA

In sprijinul măsurilor de austeritate

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
urma unor întrevederi, 
vut loc 
trul de 
Harmel, 
trul de
go (Kinshasa),

au a- 
minis- 
Pierre 
minis-

care 
la New York între 
externe al Belgiei, 
și Justin Bomboko,
externe al Republicii Con- 

a fost dat publici
tății un comunicat în oare se 
rată că relațiile între Belgia și 
Congo „tind să se normalizeze". 
Miniștrii de externe ai . celor două 
țări, se subliniază în comunicat, 
„au convenit să-și consacre toate 
eforturile în vederea reglementării 
problemelor majore de interes co
mun". In cadrul unei. conferințe de 
presă, care a avut loc la încheie
rea convorbirilor, ministrul de 
terne belgian a declarat că s-a 
zut de acord asupra trimiterii 
Congo a u-nei misiuni belgiene
sărcinate cu pregătirea noilor acor
duri de colaborare tehnică, precum

a-

ex- 
că- 
în 

în-

Ravagiile 
uraganului „lnes“
MIAMI 5 (Agerpres). — Uraganul 

„Ines" s-a îbătut marți, cu violen
ță, asupra peninsulei Florida. Rafa
lele puternice de vînt, însoțite de 
ploi torențiale, au devastat regiuni 
întregi, întrerupînd comunicațiile în 
mai multe orașe de coastă. Nume
roase cartiere au fost inundate. Cel 
mai mult a avut de suferit regiu
nea din sudul localității Fort Lau
derdale. Uraganul „Ines" se îndreap
tă în prezent spre Mexic. Potrivit a- 
firmațiilor meteorologice, el ar pu
tea să cauzeze importante pagube 
materiale în statele Alabama și In
diana din S.U.A.

Ruby va scăpa de

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Curtea de Apel din statul Texas 
a casat miercuri sentința Tribuna
lului din Dallas prin care Jack Ru
by a fost condamnat la moarte 
pentru uciderea lui Lee Harvey 
Oswald, asasinu-1 presupus al pre
ședintelui Kennedy. Hotărîrea a- 
doptată este motivată prin faptu-1 
că Tribunalul din Dallas a admis 
mărturia unui agent de poliție, po-

și cu inițierea de tratative congo- 
belgiene atît la Bruxelles cît și la 
Kinshasa. Pierre Harmel a preci
zat că acordurile speciale privind 
cetățenii belgieni aflați în Congo 
sînt în curs de aplicare și că pro
blema bunurilor abandonate în Ka
tanga de sud a fost, de asemenea, 
evocată în timpul convorbirilor.

Harmel a arătat, totodată, că com
paniile aeriene „Sabena" și „Air 
Congo" vor participa la viitoarele J 
tratative de la Bruxelles, cu pri
vire la problemele aeronauticii. |

BRIGHTON 5 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a adoptat marți un 
decret în virtutea căruia blocarea 
salariilor și prețurilor devine obliga
torie începînd din 6 octombrie. De
cretul conferă guvernului puteri ex
cepționale, pe de o parte pentru îm
piedicarea prin forța legii a oricăror 
majorări de salarii sau prețuri, pe 
de altă parte pentru anularea retro
activă a unor majorări de salarii sau 
prețuri care au fost efectuate înce
pînd din 20 iulie, dată la care a fost 
anunțat programul de austeritate. 
Legea cu privire la blocarea sala
riilor și prețurilor, votată în parla
ment la 10 august, insistă asupra ca
racterului „voluntar" al acestei „în
ghețări", dar o clauză specială acor
da guvernului dreptul de a impune 
obligativitatea ei dacă va considera 
necesar acest lucru.

Miercuri au început dezbaterile 
economice ale Congresului de la 
Brighton și este semnificativ că pre-

impune măsuri 
Potrivit cercii- 
a ținut să de- 
nu înțelege să 

adversarilor săi.

mierul Wilson a ales ajunul acestor 
importante dezbateri pentru a anujv 
ța noul decret, care 
atît de nepopulare.
rilor congresului, el 
monstreze astfel că 
cedeze presiunilor
După părerea acestor cercuri, este 
neîndoielnic că sindicatele (mai ales 
cel al muncitorilor din transporturi 
și necalificați, condus de fostul mi
nistru Frank Cousins), își vor înăspri 
atitudinea. Pe de altă parte, noul 
decret provoacă neliniște și în rîn
dul unei anumite părți a patrona- 
tului, care se vede amenințată de o 
intervenție masivă pentru blocarea 
preturilor.

I RAK

VIETNAMUL DE SUD

Barzani este âe acord 
cu înfăptuirea 
proiectelor guvernului

Mari demonsfrafii de protest împotriva 
așa-ziselor operații de „curățire"

SAIGON 5 (Agerpres). > — După 
cum informează agenția de presă 
Eliberarea, populația din Vietnamul 
de sud organizează, pe scară lar- 

demonstrații de protest 
așa-ziselor 
întreprinse 
în satele

gă, mari 
împotriva 
„curățire" 
americane
ze, în cursul cărora

operații de 
de trupele 

sud-vietnaime- 
sînt distruse

locuințele și este ucisă populația 
pașnică. Zeci de mii de persoane, 
din provinciile Vam Tay, Thu Dau 
Mot, Ben Tre, Tay Nihh și Tra 
Vinh, care au participat la aceste 
demonstrații, au cerut comanda
mentului american de la SaiȘon 
să înceteze așa-zisele operații de 
„curățire" și să plătească toate pa
gubele pe care trupele le-au adus 
populației.

In același timp, relatează agenția 
de presă eliberarea, se constată o 
creștere considerabilă a dezertări
lor din armata guvernului militar

de la Saigon. Cei ce părăsesc gar
nizoanele saigoneze se alătură u- 
nităților Frontului național de eli
berare. De asemenea, nenumărate 
companii guvernamentale au refu
zat să participe la operațiile de cu
rățire, încercînd chiar să împiedi
ce desfășurarea lor. Un asemenea 
caz s-a întâmplat recent în pro
vincia Tan An, cînd 1 000 de sol
dați încartiruiți în garnizoana din 
localitate au refuzat să execute or
dinul de a „curăța" un sat sud- 
vietnamez, deschizînd focul asupra 
unor avioane americane care, pen
tru a-i intimida au încercat să le 
bombardeze pozițiile.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat că mi
nistrul apărării ai Irakului, genera
lul Shaker Mahmoud Shukry, a fă
cut o vizită de patru zile în regiu
nile di-n nordul tării. Cu acest pri
lej, el s-a întâlnit cu conducătorul 
populației kurde, Mustafa al Bar
zani, cu care a discutat problema 
normalizării vieții 
giune.

Potrivit postului 
Barzani a declarat
adopte toate măsurile 
pentru înfăptuirea proiectelor gu
vernului de la Bagdad în această 
direcție. S-a anunțat, totodată, că 
guvernul irakian a hotărît trimite
rea în regiunea kurdă a unor func
ționari civili pentru a contribui la 
normalizarea situației.

în această re-

de radio citat, 
că este gata să 

necesare

scaunul electric ?

trivit căruia, Ruby i-ar fi mărturi
sit premeditarea crimei sale cu 
cîteva ore înainte de a o fi co
mis. „Această mărturie, declară 
Curtea, este în mod evident con
trară intereselor acuzatului și an
trenează anularea sentinței".

Procurorul Wade, care a parti
cipat la procesul lui Ruby din 
martie 1964, a anunțat că va cere 
Curții de Apel să revină asupra 
hotărîrii sale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

PE SCURT
> RANGOON. La 5 

octombrie, N. Firiubin, 
locțiitorul ministrului 
afacerilor externe 
U.R.S.S., care face 
vizită în Birmania,
fost primit de genera
lul Ne Win, președin
tele Consiliului revolu
ționar ăl Uniunii Bir- 
mame.

al
o
a

+ PHENIAN. Agen
ția A.C.T.C. anunță că 
la 5 octombrie, la Phe
nian, s-au deschis lu
crările conferinței Par
tidului Muncii din Co
reea. Kim Ir Sen, pre
ședintele Comitetului

Central al Partidului, a 
prezentat raportul inti
tulat „Situația actuală 
și sarcinile care stau 
in fata partidului".

♦ KINSHASA. Ulti
mele efective ale celor 
trei batalioane de jan
darmi katanghezi care 
au reușit să scape din 
bătălia de la Kisangani 
s-au predat marți tru
pelor guvernamentale, 
se subliniază într-un 
comunicat oficial publi
cat la Kinshasa.

și poduri. Presa siriană 
anunță că inundațiile 
au fost provocate de 
puternicele ploi toren
țiale c£ au căzut de 
cîteva zile, fără între
rupere, asupra regiunii 
amintite.

< DAMASC. Puter
nice inundații s-au pro
dus în regiunea cen
trală a Siriei, distru- 
gînd recolta de pe su
prafețe întinse, drumuri

ț ROMA 
dimineața a 
gistrat în 
Cosenza (Italia) un cu
tremur de pămînt. Cu
prinși de panică, nu
meroși locuitori și-au 
părăsit casele. Potrivit 
relatărilor agenției 
France Presse, nu s-au 
semnalat victime ome
nești. O serie de Imo
bile și edificii publice 
au fost însă avariate.

Miercuri 
fos>t înre- 
locailitatea
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