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LA BUCUREȘTI S-A DESCHIS

Conferința naționala
<ie tuberculoză

In sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România, s-au deschis 
miercuri dimineața lucrările celei 
de-a IX-a conferințe naționale de 
tuberculoză, organizată de Uniunea 
Societăților de Științe Medicale djn 
țara noastră.

La lucrări participă academicieni, 
profesori, cadre medicale de spe
cialitate din întreaga tară, precum

și personalități medicale de peste 
fio tare.

Timp de trei, zile se vor dezbate 
probleme privind măsurile tehnice 
și organizatorice ale etapei acțiu
nilor de eradicare a tuberculozei, 
reabilitarea bolnavilor de această a- 
fecțiune și chimio-rezistența în tu
berculoză.

(Agerpres)

CARNET

In ziua aceea organi
zatorii grupelor sindica
le și maiștrii aveau mult 
de lucru. Trebuia să sta
bilească muncitorii, echi
pele, brigăzile care s-au 
evidențiat in întrecerea 

> socialistă ce s-a desfășu-

9
rat în luna septembrie. 
In acest scap au cerce
tat cu răbdare și atenție 
realizările obținute de 
fiecare salariat al prepa
rației Lupeni, apoi au 
trecut la calcularea 
punctajului întrecerii pe
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care urma să-l prezinte 
în consfătuirea de pro
ducție.

Cifrele din dreptul nu
melui fiecărui muncitor, 
din dreptul fiecărei sec
ții vorbeau despre con
tribuția harnicului colec
tiv al preparației la de
pășirea, pe septembrie, 
a planului de producție 
ta cărbunele spălat cu 
peste 3 000 tone. La a- 
ceastă realizare s-a
dăugat și reducerea, în 
luna trecută, a conținu
tului cenușii 
24,8 la sută, 
la sută cît 
nilicat.

Realizări 
obținut colectivul prepa
rației și la reducerea 
prețului de cost. In tri
mestrul III, spre exem
plu, economiile realizate 
pe seama reducerii pre
țului de cost se ridi^t 
la 47 000 lei.

Din . situația întocmite.

a-

globale Ia 
față de 25 

fusese pla-

frumoase a

Brigada condu
să de comunista 
H țvlicek Iuliana. 
din secția sorta
re a preparației 
Lupeni, își, depă
șește lună de lu
nă sarcinile de 
plan. Acest fapt 
i-a adus aprecie
rea și stima co
lectivului. In ali- 
șeu s O parte din 
schimbul brigăzii 
lui Hevlicek Iu
liana.

de comitetul sindicatului 
—■ un autentic bilanț de 
activitate — a rezultat 
că și în cel de-al treilea 
trimestru al anului în 
curs, ca de altfel și în 
celelalte două, sectorul 
de preparare 
din. nou 
trecerii 
șindu-și 
sarcinile

Dintre 
spălătorie ctire . au 
nut realizări bune în do
meniul îmbunătățirii ca
lității producției merită 
cu prisosință a fi amin
tite cele conduse de 
Goia Năstase și Dumi
trescu Alexandru. Rezul
tate frumoase au înre
gistrat și echipele lui 
Trifoi Gheorghe de la 
secția separare și Wilk 
Emil Ide la flotație, Ko
vacs Alexandru de la 
incărcare și Tripon Ioan 
de la întreținere care 
au dovedit multă con
știinciozitate ,/a locurile 
de muncă unde-și des- 
tășoară activitatea.

Dintre echipele secției 
de întreținere mecanică 
s-au remarcat cele con
duse de lăcătușii Droc- 
zinger Andrei și Szell 
luliu. Ele au asigurat 
funcționarea ireproșabilă 
a utilajelor pe care le 
au în primire.

La încărcarea cărbune
lui a muncit bine îndeo
sebi schimbul condus de 
Racman Gheorghe care 
a asigurat încărcarea o- 
perativă și la timp a 
cărbunelui spălat.

B. C.

s-a situat 
în fruntea în- 

socialiste 
in fiecare 
de plan.

brigăzile
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LAPTELUI
Lapiele și derivatele sale ocupă și trebuie 

loc important in alimentația zilnică a noastră.
pentru satisfacerea cerințelor populației din

să

i
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ocupe tui

Valea Jiului 
s-au înființat unități speciale de desfacere a laptelui și deri
vatelor sale. O fabrică nouă cu instalații moderne pentru pre
lucrarea laptelui a fost pusă în funcție la Livezeni. Și totuși 
la redacție sosesc scrisori ale oamenilor muncii cafe’-și ex
primă nemulțumirea fie pentru faptul că la ei produsele lac
tate ajung în condiții necorespunzătoare, fie că nu ajung 
în comerț în cantități suficiente. Pe urmele acestor sesizări 
am reconstituit drumul invers al laptelui, de la consumator, 
către producător pentru a descoperi cauzele nemulțumirilor.

REFLECȚII

MAI MULT GA O
INVITAȚIE • • •

Ce reclamă 
gestionarii 
de unități...

In cadrul anchetei noastre am 
vizitat mai multe unită[i. Cu sensi
bile diferențe, problemele pe care

Nici> un pliant turistic nu poate 
servi o invitație mai , autentică la 
drumeție decît tabloul acestor fru
moase zile de început de toamnă.

Policromia peisajului, diminețile 
litnpezi de octombrie, adierea vîntu 
iui de miază-zi, aerul de altitudine 

f îmbibat pînă la refuz cu miresmele 
toamnei sînt mai mult decît o invi
tație, reprezintă un adevărat tonir 
pentru toate vîrstele.

Despre efectele tonifiante ale re
giunilor muntoase, despre puterea 
lor de reconfortare, se vorbește chiar 
și copiilor de vîrstă preșcolară. Orice 
argumentare în plus în acest sens ar 
fi de prisos.

. Și totuși pe potecile munților ce ne 
înconjoară Valea întîlnești rar de 
tot localnici; registrele de oaspeți 
ale cabanelor din împrejurimi dove
desc că în sezonul care este pe 
Sfîrșite. în raport cu numărul popu
lației Văii Jiului, prea puțini 
fost aceia oare s-au recreat în 
nunatul nostru cadru montan.

Din capul locului ar fi bine să pre
cizăm că în cele ce urmează ne-am 
propus să relevăm despre folo’sirea 
cabanelor în scopuri utile sub aspec
tul reconfortării, refacerii forțelor,

au
mi-

I

folosirea timpului liber în mod plă
cut, stimularea afecțiunii pentru fru
mos, nicidecum în scopurile pentru 
care au fost create restaurantele sau 
bufetele din localități.

Dacă cabanele „Rusu“ și ,,Cîmpu 
lui Neag" nu se pot plînge de lipsă 
de vizitatori, pentru că sînt ușor ac
cesibile cu mijloace de transport mo
derne, . celelalte cabane care pe 
lîngă orele plăcute pe care le oferă 
turiștilor cer și un oarecare tribut 
— în materie de turism— nu au stat 
in atenția amatorilor de drumeție.

De ce oare ?
Evidentele cabanelor consemnează 

un fapt curios și nu prea îmbucură
tor în același timp. Mult prea puțini 
tineri își petrec orele libere în mij
locul naturii, în contemplarea acestbr 
frumuseți fără egal. Din aceste evi
dente se poate trage cu ușurință 
concluzia că de obicei aceleași per
soane vizitează cu regularitate ca
banele noastre. Acești oameni se cu
nosc de ani de zile. Au petrecut ne
numărate ore de neuitat împreună. 
Au amintiri cotnune pe care le dea
pănă cu multă plăcere de fiecare da
tă cînd se întîlnesc. Unii dintre ei au

(Continuare în pag. a 2-a)

ajuns la vîrste respectabile. La cei 
60-70 ani ai lor (am întilnit turiști de o 
asemenea vîrstă la cabana Straja din 
Lupeni) veteranii munților se bu-

T. KARPATIAN

, Invitație la drumeție 
autumnală pe potecile 
Retezatului.

Foto: N. Moldoveanu

le ridică comerțul' cu produse lac
tate sînt în general aceleași; -

Am întrebat-o pe responsabila u- 
nității nr. 3 din Petroșani de ce în 
magazin nu se vînd borcane cera
te mari cu smîntînă.

— Nu mai comand pentru că au 
niște capace foarte mici (și cad, în 

: smîntînă antrenînd - în ea; și gu
noaie. In afară ■ de aceasta, din 
cauză că mașinile de transport sînt 
descoperite, în zilele ploioasi smin- 
tîna se amestecă cu aipă.

Mulți cumpărători se înapoiam 
de la magazine cu butelii de lapte 
necapsulate. Aspectul acesta nu-I 
prezintă numai un magazin, ci a- 
proape toate. întrebați de ce distri
buie butelii necapsulate,- cei mai 
miulți responsabili de magazine au 
dat , următorul răspuns : „Capsulele 
de, pe sticle se. desfac în.'titnpul 
transportului".

La magazinul 
la ora 9,30 nu 
butelie cu lapte, 
peste 100 borcane mici de iaurt al
terate. Șefa raionului spunea: „E 
foarte defectuos sistemul de a ffico *-
comenzi săptămânale. Cererile Va- 
riază de la , o zi la altatși- dacă în- 
tr-o zi am 
dută, cum 
fabrica nu 
Comenzile 
două zile
nare în funcție de cerințele reale".

Vînzătoarea de . la magazinul nr. 
21 din cartierul Livezeni ne-a arătat 
o „mostră" de produs care nu are 
ce căuta în magazine — o butelie 
cu lapte complet \ alterat. Vînză- 
tbarea 
plioație 
lămurit 
cum se

nr. 24 din Petrila, 
mai exista nici o
In schimb existau

rămas cu- marfă - nevîn- 
s-a întîmplat cu iaurtul, 
o mai primește înapoi, 

zilnice sau cel > puțin: la 
ar asigura o. aprovizio-

n-a putut să dea o ex- 
, a acestei .„apariții". Am 
problema la', fabrică, după 
va vedea -mai: jps?.’ 1 1

(Continuare în pag. a 2-a)
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cart da o sănătate șl vigoare demnă 
de laudă, aa configurație fizică care 
ușor te poate duce In eroare la apre- 
crărea viratei lor. Unanim stat de 
plinire că această stare de prospe
ritate fizică, de conservare, se dato
rate In primul rînd turismului, miș
cărilor în aer liber și ambianței In 
general pe oare le oferă peisajul 
montan.

Abordînd această problemă sub 
Wpectul de mai sus, este de neînțeles 
mm se poate ca dintre miile de tineri 
cară populează orașul Lupenl, in a- 
coastă vară în nld o duminică nu
mărul lor la cabana „Straja" nu a 
atins numărul necesar formării a 
două echipe de fotbal (excluzind ce
le două excursii colective organizate 
dă școlile generale din localitate).

Oare acești tineri nu vor la virsta 
veteranilor de care vorbeam mai 
înainte să arate la fel de viguroși și 
plini de optimism ca acești oameni 
minunați ?

Poare mulți dintre ei nu cunosc 
această latură a lucrurilor.

Faptul că în vara acestui an or- 
ganiZațLile U.T.C. din Valea Jiului au 
organizat prea puține excursii sau 
în unele localități nu au organizat

de loc asemenea ieșiri cu tineretul, 
denotă că acestei probleme nu i se 
acordă atenția cuvenită.

Numărul mic de oameni ai muncii 
(în ultimele trei duminici însorită, 
numărul celor care au vizitat caba
nele „Straja" și „Pasul Vîlcan" nu a 
trecut de 10-15) care îndrăgesc și 
îmbrățișează cu pasiune acest plăcut 
șl util fel de a petrece timpul liber, 
trebuie să dea de gîndit organizați
ilor sindicale din unitățile economice 
din Valea Jiului. Considerăm că o 
mai slrînsă colaborare cu organiza
țiile U.T.C. șl cu cadrele medicale 
de specialitate ar facilita organizarea 
unor acțiuni salutare în acest sens. 
In timpul sezonului rece organiza
rea unor conferințe pe această temă 
ar deschide apetitul la drumeție la 
multi dintre iubitorii naturii care 
n-au gustat încă această plăcere. 
Trebuie purces concret în această 
direcție.

Avem cabane frumoase, așezate în 
cele mai pitorești locuri din Carpatii 
meridionali. Ele sînt înzestrate cu 
mobilier modern, bine aprovizionate, 
cu personalul de deservire (în marea 
lor majoritate), pregătite sub toate 
aspectele să întîmpine iubitorii de 
drumeții montane cu un călduros 
BUN VENIT I

Culegerea „Marx-Engels Despre 
artă" cuprinde fragmente din scrie
rile clasicilor marxism-leninismului 
care se referă la estetică, teorie și 
istorie literară precum și la istoria ar
tei. Deși nu s-au ocupat sistematic 
de fenomenul artistic și de proble
mele esteticii, Marx și Engels au 
atins în lucrările și în coresponden
ța lor o serie de puncte esențiale 
pentru dezvoltarea ulterioară a gîn- 
dirii marxiste pe acest tărîm.

In textele culegerii sînt enunțate 
principiile teoretice care situează ar
ta în contextul formelor suprastruc
turale și îi determină coordonatele 
sociale, se fac o serie de aprecieri 
critice asupra unor însemnate opere' 
de artă. Vasta cultură literară și ar
tistică a întemeietorilor marxism»

atribuite

lui se împletește strîns cu analiza 
profundă — străină de orice sche
matism — a creațiilor apărute în se
colul al XIX-lea. Prețuirea pe care 
Marx și Engels o acordă operei de 
artă în general, ca urmare firească 
a importanței deosebite
artei în cadrul activității spirituale 
a omului, se manifestă o 
mult în înalta obiectivitate, în in
transigența și principialitatea parti
nică a observațiilor critice.

Imbinînd în sistematizarea textelor 
criteriile tematice cu cete cronolo
gice, culegerea „Mars-Engels Despre 
artă" constituie atît un îndreptar, 
cît și o carte de referință. Ea se a- 
dresează esteticienilor, criticilor lite
rari, oamenilor de artă și cultură, 
studenților, precum 
larg, tuturor celor 
problemele artei și

dată mai

și ’ publicului 
preocupați de 
literaturii.

DRUMU
(Urinare din pag. 1}

...și ce justificări 
aduce 
conducerea fabricii

înarmați cu aceste constatări pre-, 
cum și cu altele ne-am prezentat 
la conducerea fabricii de produse

L LAPTELUI

- , -
Prevenirea accidente

lor de muncă, asigura
rea și menținerea inte
grității corporale a an- 
gajațllor este o obliga
ție reglementată prin le
ge și în același timp o 
datorie a fiecărui con
ducător de unitate.

Accidentele nu se pe
trec la întîmplare, ci sînt 
rezultatul logic al uneia 
sau mai multor cauze, 
cunoașterea acestora fi
ind primul lucru nece
sar; curios cînd cauzele, 
se pot găsi metpdele de 
prevenire, posibilitățile 
de evitare a accidente
lor.

Chuzele producerii ac- 
pot fi grupa-

muri ale industriei. „Mo
dul greșit de lucru" sau 
„comportarea greșită" re
prezintă o abatere de la 
modul de lucru „optim", 
-care, poate contribui la 
deranjarea procesului de 
producție, la reducerea 
calității produsului, sau 
la mărirea pericolului de 
accidentare.

Acest mod greșit de 
lucru nu este legat în 
mod obligatoriu de acci
dent, totuși, flecare gre
șeală este o acțiune ca
re conține în germene 
posibilitatea unui acci-

pericolele condiționate 
de stări geologice schim
bătoare, despre normele 
de tehnica securității etc

A doua grupă cuprin
de greșeli de compor
tare ce iau naștere în 
urma unei îndemînări re
duse și a unei deprin
deri insuficiente, a obo
selii, suprasolicitării sac 
îmbolnăvirii.

In grupa a treia, un 
rpl preponderent j< 
Subaprecierea pericoli

_oacă 
Subaprecierea pericolului', 
comoditatea, ușurința, ru
tina, graba, nerespecta- 
rea ordinelor etc.

cadențelor 
te astfel;

.— cauze 
hizatorice;

— cauze 
factorul uman (compor-

. tare greșită);
— cauze combinate;
— cauze fortuite.
Grupa factorilor tehni- 

Co-organizatorici cuprin
de condițiile naturale ale 
zăcământului, nivelul teh
nic al prooedeelor de 
lucru, starea utilajelor, 
organizarea exploatării, 
controlul și îndrumarea 
tehnică, instruirea pro
fesională asupra N.T.S., 
modul de recrutare și 
selecționare a muncito
rilor, echipament, apro
vizionare etc.

Cauzele care se dato
rează omului au o marc 

----- ! 86 
minerit 

mai în
de pro- 
site ra

Consultații

tehnlco-orga-

generale în

r^«tă omului au o d 
importanță deoarece 
consideră că in 
omul intervine 
tens in procesul 
duețte dectt în

ASPECTE NOI
ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
A CAUZELOR ACCIDENTELOR

a- 
u-

de 
se

rmaaHMUMHUBOBBiiUB

dent, la oare nu se 
junge decît din lipsa 
nor alte împrejurări.

Cauzele modului 
comportare greșită
pot împărți în trei gru
pe principale :

-— lipsa de cunoștințe
— incapacitate
—. indiAniplina.

1 In prima grupă sînt 
cuprinse greșelile de 
comportare ce apar ca 
urmare a 
insuficiente despre teh- 

,■ nice mineritului, despre

cunoștințelor

Scopul cercetărilor în 
domeniul securității este 
de a descoperi sursele 
de pericol, în mare mă
sură independente în a- 
naliza accidentelor. La 
efectuarea acestor anche
te se urmărește: stabi
lirea centrelor de greu
tate care pot fi pe ge
nuri de lucrări, metode 
de exploatare, straie, o- 
perații, categorii de ca
lificare, vechime etc. și 
ancheta propriu-zisă a 
centrelor de greutate.

Acțiunea hotărîtoare con
stă în detectarea surse
lor de pericole și înlo
cuirea cauzelor princi
pate care concură la 
producerea accidentelor 
pentru a face cît mai 
puțin posibilă coinciden
ța acestora în timp și 
in spațiu.

Cercetările 
S.C.S.M. 
meniu 
oîteva i 
printre 
bazinul 
Jiului, 
prind relatarea situațiilor 
existente în exploatări 
și indicații cu privire la 
înlăturarea deficiențelor, 
în domeniul tehnico-or- 
ganizatoric se poate ac
ționa mult mai ușor. In 
ceea ce privește, însă, 
factorul uman care intră 
cu pondere mare în cau- 
zabilitatea accidentelor, 
situația este mai difici
lă. In această 
se vor extinde 
rile care 
probleme 
'ondițli de muncă 
subteran, 
in diferite lucrări mi
niere, oboseala, zgomo
tul, profile psihotehnlce 
pentru anumite categorii 
de muncitori din indus
tria minieră etc. Astfel 
se va ajunge la com
pletarea măsurilor tehni
ce, în scopul reducerii 
frecventei accidentelor.

din cadrul 
acest do- 

efectuat la 
din țară, 

și mine din

în 
s-au 
mine 
care 
carbonifer Valea 
Rezultatele cu-

direcție 
cercetă- 

trata și 
instruire, 

în 
gradul de efort 

lucrări

vor
de

Ing. PXSO IOAN 
șef ■ sector cercetări

Ing. F. BĂLTĂBEȚU
Cercetător științific 

s.e.s.M.

Ștefan Octavian Iosif
La începutul secolului al 

XX-lea Iosif avea o reputație 
• pe care, după afirmația criti

cului Harfe tShendi, „n-o între
ce decit aceea a domnilor Goș- 
buc și Vlahuță".

S-a născut în 11 octombrie 
1875 la Brașov și era Hui di
rectorului Gimnaziului din 
Schei. Studiile și le face la 
Brașov, Sibiu și București; a 
absolvit Facultatea de litere și 
filozofie. Debutul publicistic 
datează din 1892 
școlară „Izvorul". 
Colaborează la 
lei" din Craiova, 
„Viața", „Epoca", 
literare". Este membru In co
mitetul de redacție al revistei 
„floarea albastră", „Sămănăto- 
rut". Aceasta risipire de forțe 
se datora lipsurilor materiale.

91 de ani de ia na>ter
Pentru clștigarea existenței a 
încercat și alte munci; 
corector, custode. Intre 
îndeletniciri se scurge 
ga viață a poetului.

Dtatna familială 
prin care treCe ii

MEDAL

copist, 
aceste 
inlrea-

puternică 
zdruncină

I O \

in revista 
Tot atunci 

.Revista școa- 
„ Adevărul". 
„Convorbiri

constituția firavului Iosit care 
încetează din viață m 22 iunie 
1913 in urma unei congestii 
cerebrale, ia Spitalul Golțea. 

Numeroasele volume ramase 
de la Șt. O. Iosit sînt dovada 
unei activități prodigioase.

Dintre volumele lăsate no
tăm t „Versuri" 1897, „Patriar
hale" 1901. „Poezii" 190Z 
„Credințe" 1905. „Clntece" 
1912 șl multe altele sau cum 
este catul volumului de „Tăi-

umbra di- 
satului: a 

de haiducii 
figura unor

miciți" scris în colaborare cu 
Dimitrie Angliei.

Blîndul Iosit, prin condițiile 
sale de viată, mărește numărul 
tinerilor „proletari culfi".

Poetul evocă mediul rurai, 
casa bătrlnească, Icoana buni
cii, a unchiașului, 
let ițelor figuri ale 
cobzarului, chipuri 
se lasă fascinat de
mari cărturari, sau luptători 
pentru dreptate: Novac, Gruia, 
Pintea. Ca pastelist realizează 
bucăți apropiate de perfecțiune 
Iciclul „Icoane din Sarpațl"). 
capodopera sa rdminfnd „Doi
na", despre care un critic spu
nea ca șl singură ar putea sd 
constituie un titlu de glorie 
pentru autorul ei.

’'rol. iMOMM MUNTEAN 
Liceul Petroșani

lactate. Tovarășul inginer Buzoianu 
loan, șeful secției ne-a explicat ast
fel „fenomenele" constatate:

—- E foarte adevărat că transpor
tul produselor la magazine e de
fectuos organizat. Cauze sînt mul
te. Reținem ca o datorie pentru noi 
să-l îmbunătățim. Ne-am și gîndit 
cum. Dar avem nevoie de concursul 
comerțului. De pildă, am propus 
conducerii O.C.L, Alimentara să 
confecționeze niște containere cu 
lacăt în care pe timpul nopții, cînd 
se face transportul produselor, noi 
să depunem buteliile. Considerăm 
că astfel n-ar mai avea posibilita
te să umble la produse și alte per
soane decît cei care predau și pre
iau marfa. In afară de aceasta a- 
vem deficiențele noastre la trans
port; respectiv oameni care nu-șl fac 
conștiincios datoria. Am luat mă
suri de întărire a controlului asu
pra acestor oameni. Și faptul că In 
comerț apar butelii necapsulate sau 
cu lapte alterat e adevărat. Dar din 
ce cauză ? Se primesc de la con
sumatori butelii ciobite ta gură șl 
atunci capsula cade ușor, noi nea- 
vtod pînă acum posibilitatea să în
locuim aceste butelii. Despre u- 
nete cazuri de lapte alterat și în 
special de acela de la unitatea 
21 U vederii ne facem vinovați 
noi cît și comerțul. Acesta din 
mă pentru că primește butelii 
spălate de la consumatori, iar
pentru că nu am exercitat un con
trol mai exigent la spălarea acestor 
butelii. Spălarea buteliilor se face 
mecanic și în butelia cu resturi us
cate de multă vreme pot rămâne 
totuși microorganisme, oare la con
tactul cu laptele se dezvoltă. E ne
cesară, deci, exigență mai mare 
atît din partea noastră cît și a ce
lor din comerț. Noi ne-am aprovi
zionat în ultima vreme cu un set 
de butelii cu care vom înlocui din 
circuit pe cele ciobite. Datoria co
merțului este de a nu mai primi 
decât sticle curate 
clienți.

In vizita noastră 
constatat că după 
unele magazine nu
(în special duminica). Am mai con
statat că borcanele cerate, cu stnln- 
tînă, nu cuprind întotdeauna gra
majul prescris. $1 încă o constata
re ; de multe ori stnîntîna care se 
servește prin unitatea Lacto-bar din 
Petroșani a T.A.P.L. este prea fliuidă.

— Dacă în comerț nu se găsește 
suficient lapte îmbuteliat sau neîm
buteliat, vina e a comerțului. Noi 
putem livra zilnic orice cantitate 
ni se solicită pînă la 50 000 de li
tri. Insă nu livrăm decît 25—30 000. 
Recunoaștem faptul că uneori gra
majul din cutiile de simintînă nu 
corespunde. Aceasta ni se datoreș- 
te nouă. Umplerea lor se face ma
nual și de multe ori, nefiind con
trolați, muncitorii nu 
conținutul. Explicația 
treia constatare v-o 
Poftiți în fabrică să
tea smântânii pe care o expediem 
noi în bidoane mari, din care pri
mește și Lacto-barul din Petroșani.

Am acceptat invitația și vă măr 
turisim că smântlîna din bidoai 
nu seamănă de loc cu cea care st

servește uneori în unitatea aminti
tă ca și în unele unități ale O.C.L.

—• Comerțul reclamă ca defec
tuos sistemul de comenzi Săptămâ
nale. Ce îmbunătățiri i s-ar putea 
aduce?

— Părerea mea este că prin în
ființarea unui post de merceolog al 
comerțului pe lingă unitatea noas
tră, cum de altfel există pentru alte 
produse, comenzile ar putea fi fă
cute zilnic, centralizate la acest 
om, și onorate imediat de către noi.

nr. 
atît 
ur- 
ne- 
noi

șî intacte de la

priit unități am 
orele 9—10, în 
mai există lapte

mai cântăresc 
la cea de-a 
dau pe viu. 
vedeți caii ta-

Cîteva păreri proprii
Deci 

nări a 
vatele 
tenție 
din comerț cît și a celor de la fa
brica producătoare. De pildă, fap
tul că iu anumite zile și după anu
mite ore în unele unități nu se mai 
găsește lapte constitute o vină pe 
care o poartă in întregime comer
țul, deoarece nu studiază posibili
tățile reale de îmbunătățire a a- 
provizionănil. A

In ziua vizitei noastre, magazinul 
din cartierul 8 Martie din Petrila. 
care desface produse lactate, se 
afla în inventar. Produsele lactate 
care trebuiau desfăcute de acest 
magazin. n-au fost repartizate altor 
magazine și astfel un mare număr 
de cumpărători s-au întors acasă 
cu buteliile goale. Aici poate fi 
vorba de spirit de orientare, la 
gestionarii magazinelor respective 
din Petrila ? Evident că nu. Din a- 
ceasta are de suferit cumpărătorul.

Unitatea nr. 21 din cartierul Li- 
vezeni nu poate satisface în zilele 
de duminică toate cererile consu
matorilor. Dovadă că aici, cererea 
de consum n-a fost studiată, stau 
comenzile magazinului. Nu există 
diferențe între comanda din zilele 
de sâmbătă și duminică și comen
zile din restul zilelor.

Referitor Ia containerele de oare 
vorbea tovarășul ing. Buzoianu con
siderăm că ele sînt deosebit de ne
cesare; mai ales în perioada care 
urmează — cu frig, ploi, zăpadă — 
cînd aprovizionarea trebuie făcută 
în timpul nopții. Acest Lucru se 
poate realiza printr-o bună înțele
gere între comerț și fabrică.

Intr-una din anchetele noastre 
trecute, vorbind despre igienă spu
neam că, probabil, lucrătorii din 
comerț au fost primii care au se
sizat utilitatea degetului opozabil. 
Acum am observi t și noi cum' se 
șterge borcanul de smântână sau 
polonicul cu degetul și conținutul 
de pe deget se „returnează" in bi
don. E vorba din nou de igienă.

Măsura „radicală" luată de ges
tionara magazinului nr. 3 din Pe
troșani de a nu mai comanda bor
cane mari 
sînt bine 
Deficiența 
rămâne să

Oamenii 
p erați v cu 
sura cerințelor șl în cele mal bune 
condltluni

problema bunei aprovizio-' 
populației cu lapte și deri- 

sate necesită o mal mare a* 
atlt din partea lucrătorilor

de smlntînă, deoarece nu 
acoperite, nu e indicată, 
acuzată de gestionară 
fie remediată de fabrică, 
trebuie aprovizionați o- 
produse lactate, pe mă-

Anchetă realizată de 
Ion CIOCLEI și
Dumitru GHEONEA
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Prezența comuniștilor 
în viața școlii

Pentru flecare din cei 12 comu
niști aiți numără în prezent orga
nizația de bază a Școlii generale 
nr. 1 din Petala, adunarea generală 
de alegeri a constituit un prilej de 
analiză profundă a muncii desfășu
rate plnă în prezent, un imbold 
spre noi înfăptuiri în activitatea 
viitoare.

Atiît darea de seamă (prezentată 
de tov. prof. Filipinl Rozalia, secre
tara organizației de bază) cît și dis
cuțiile purtate pe marginea ei au 
scos în relief activitatea bogată a 
comuniștilor care, prin exemplul 
lor personal, au reușit să atragă Ia 
îndeplinirea sarci
nilor instructiv- 
educative, între
gul colectiv didac
tic al școlii. Bi
roul organizației de 
bază a acordat o 
mare atenție pri
mirii de noi membri, întăririi ne
contenite a organizației de bază.

In urma muncii duse cu activul 
fără de partid, în perioada ce a 
trecut de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent, organizația de bază și-a 
dublat numărul membrilor prin pri
mirea în partid a încă 6 cadre di
dactice. Comuniștii s-au orientat 
bine primind in partid pe tovară
șele Todomey Victoria, Be.regzsaszi 
Edith ș. a. care dovedesc un înalt 
simț de răspundere față de sarci
nile ce li se încredințează, se stră
duiesc să-și perfecționeze neconte
nit nivelul pregătirii profesionale 
punîndu-și cunoștințele lor în sluj
ba activității instructiv-educative.

Prezența comuniștilor s-a simțit 
"in întreaga activitate a școlii. Acest 
fapt este de altfel reflectat de si
tuația la învățătură care, in anul 
școlar 1965/66 s-a îmbunătățit sim
țitor în comparație cu anii prece- 
denți. Ca urmare a activității la 
clasă a comuniștilor precum și a 
celorlalte cadre didactice, în anul 
școlar 'treout procentul promovați* 
lor la dasede I—IV a fost de 98 la 
sută, iar la clasele V—VII de 97 
la sută.

Cărutînd să îmbine în mod armo
nios activitatea școlară cu cea din 
afara școlii, cadrele didactice în 
finmte cu comuniștii au desfășurat

ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID

Noi tipuri de mob lă
GALAȚI. —- Analizînd cererile și 

sugestiile făcute de oamenii muncii, 
întreprinderea de mobilă „Iprofil“ 
din Focșani a introdus anul acesta 
în fabricație noi tipuri de mobilier 
pentru sufragerii și dormitoare. Din 
catalogul recentelor produse fac 
parte : comanda M 80 realizată din 
furnir de stejar lăcuit, și prevăzuta 
cu toaletă și spații pentru lenjerie, 
bibliotecă cu masă rabatabilă pentru 
scris și un birou pentru locuințe cu

PROGRAM DE RADIO
21 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare; 5,25 Program muzical de di
mineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață: 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzica! 
de dimineață; 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletir. 
meteo-rutier; 7,30 Refrenele dimi 
neții; 8.00 SUMARUL PRESEI; 8,01 
Muzică populară; 8,30 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Sfatul med; 
cului.- Fumatul și sarcina; 9,45 Re
citalul violoncelistului Nicolae Șarpe; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI 10,15 Viers 
și joc,- 10,30 Radioracheta pionieri 
lor; 11,00 Lieduri interpretate dr 
Irina Atanasiu și Mihail Arnăutu, 
11,20 COORDONATE CULTURALE, 
11,35 Muzică ușoară; 11,45 Interpret 
de muzică populară; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,IC 
Selection; din opereta „Mascota" de 
Audran,- 12,30 Piese corale 
clasice; 13,05 Intîlnire cu mu
zica ușoară; 13,30 Muzică
populară cerută de ascultători,- 

o muncă bogată în conținut. Ele 
au acordat un ajutor prețios ele
vilor de la cursul fără frecvență 
prin . orele de meditații organizate 
pentru ei, au făcut expuneri Ia cer
curile de citit, cu prilejul diferite
lor conferințe și simpozioane ce au 
avut loc.

— In anul trecut s-au organizat 
mai multe excursii și drumeții cu 
elevii care au fost sprijinite de bi
roul organizației de bază — a re
levat în cuvîntul său tov. Pricop 
Constantin. Prin aceasta s-a urmă
rit dezvoltarea la copii a dragostei 
pentru regiunea în care trăiesc, 

cunoașterea împre
jurimilor orașului. 
De asemenea, ele
vii școlii noastre 
au participat la nu
meroase acțiuni 
obștești pentru în
frumusețarea lo

calității, au desfășurat, sub îndru
marea cadrelor didactice, o susți
nută activitate cUltural-artistică, 
prezentînd mai multe spectacole la 
dubui din localitate.

O latură a activității școlii slab 
oglindită în darea de seamă, și în 
discuțiile purtate vizează calitatea 
muncii instructiv-educative, reflec
tarea ei în comportarea elevilor.
— Trebuie să recunoaștem, a sub

liniat tov. Ionescu Angela, că încă 
lasă mult de dorit comportarea e- 
levilor pe stanadă, în societate, în 
localuri publice. Față de această si
tuație este necesar ca dinigmții să 
fie mai aproptați de elevi, să-i cu
noască mai bine, să țină o mai 
strînsă legătură cu familiile lor. In 
această direcție, organizația de 
partid trebuie să sprijine mai aictiv 
școala. Numai astfel cadrele didac
tice vor putea influența în bine e- 
ducația elevilor în afara școlii.

Luiîind cuvîntul în încheierea dis
cuțiilor, tov. Tănase Emil, membru 
al Biroului Comitetului orășenesc 
de partid Petrila, a făcut prețioa
se recomandări biroului organiza
ției de bază nou ales, comuniștilor 
din șaoală, indioînd încotro va tre
bui să-și îndrepte atenția pentru a 
îmbunătăți mai mult activitatea in-' 
structav-educatdvă în rîndul elevilor

M. GH1OREANU

spații restrînse. Mobilierul are un 
aspect plăcut, este frumos colorat 
și finisat superior.

Pentru producția anului viitor, în
treprinderea a pregătit cîteva pro
totipuri de mobilă, printre care ca
mera combinată „Meteor", avînd du
lap cu patru uși, toaletă și masă, bi
blioteca ,,Baltag" și o măsuță pentru 
radio.

(Agerpres)

14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Melodii de ieri 
și de azi,- 14,40 Coruri din opere; 
15,00 Cîntă orchestra Ansamblului 
folcloric al Sfatului Popular al Capi
talei- 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteorologic; 16,15 Melodii de Ion 
Vasilescu,- 16,30 LECTURĂ ÎN FOI
LETON PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI : „Toate pînzele sus" de Radu 
Tudoran; 17,00 Arii din operete; 17,15 
IN SLUJBA PATRIEI; 17,45 Muzică 
ușoară de Florentin Delmar; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Cupidon și... mu
zica ușoară,- 18,40 RADIOSIMPO- 
ZION : „VÎRSTA DE AUR" ȘI PE
DAGOGIA FAMILIEI; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei: „Ce mult e o zi" de 
Mișu Iancu; 19,35 Varietăți muzicale.. 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,30 Concert de melodii românești; 
21,05 ATENȚIUNE, PĂRINȚI I; 21,20 
Din succesele muzicii ușoare,- 22,0C 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,50 Muzică corală de 
concert; 23,05 Mărturisire lirică pe 
portativ,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Aspect caracteristic din sala turbine de la termocentrala ParoșenL

Răspunderea
După publicarea în ziar a unor ma-' 

teriale care conțin critici, sugestii 
și propuneri cu adresă precisă că
tre conducerile întreprinderilor, la 
redacție sosesc răspunsuri despre 
măsurile luate pentru îndreptarea u 
nor stări de lucruri necorespunză
toare cerințelor actuale. Răsfoind 
răspunsurile sosite la redacție se 
poate constata că majoritatea lor 
sînt pătrunse de spiritul de răspun
dere al conducerilor unităților vi
zate, de grija pentru îmbunătățirea 
muncii în sectorul respectiv de ac
tivitate. Așa este bunăoară, răspun
sul primit din partea Direcției regio
nale a P.T.T.R. Deva, în care ni se 
relatează printre altele... „Artico
lul cu titlul „Oamenji muncii sesi- i 
zează" publicat în Steagul roșu nr. 
5 240, prin care cititoare Egyard Ro- 
zaliâ sesizează că factorul poștal o- 
bișnuiește să lase corespondența la 
vecinii ei, precum și atitudinea ne
cuviincioasă a dirigintelui de la Ofi
ciul P.T.T.R. Vulcan a, fost analizat 
temeinic. In urma cercetărilor efec
tuate s-a constatat că cele sesizate 
sînt reale, fapt pentru care ambii 
salariati în cauză au fost sancționați 
disciplinar. Au fost luate, de aseme
nea, măsuri 
nu se mai 
ciențe...".

Astfel de
grija pentru înlăturarea unor nea
junsuri ne-au mai fost trimise de 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar Lupeni, după publicarea articolu
lui „Cartea de vizită a localității", 
de O.O.V.L.F. Petroșani, după publi
carea articolelor „Păcăleală" șl „Ci
ne împarte, parte-și face", precum și 
de conducerile altor întreprinderi și 
instituții.

Printre răspunsurile sosit'e se mai 
strecoară însă unele din care se de
gajă lipsa de răspundere a celor vi-

pentru ca în viitor să 
ivească asemenea defi-

răspunsuri, pătrunse de

TELEVIZIUNE
20 octombrie

22,40
22,50
22,55

Pentru copii și tineretul 
școlar : In loc de cinema: 
„Bătrîna Luiza". Emisiune 
pentru pionieri; 
Publicitate;
Ora exactă; 
Telejurnalul de sear.
Prfn expoziții;
Orașele muzicii: Salzburg. 
Prezintă: George Sbâr-
cea;
Debuturi;
Film: „Cînd vine pisica 
— producție a studiouri
lor cehoslovace;
Telejurnalul de noapte; 
Buletinul meteorologic; 
închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
21 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie ; Co
piii mării; Republica: Maigret și afa
cerea Saint-Fiacre,- LONEA — 7 No
iembrie ; De-aș fi Harap Alb; Mine
rul : Finala buclucașă; ANINOASA î 
Sașa; VULCAN: Noaptea iguanei; 
CRIVIDIA: Un cartof, dai cartofi; 
LUPENI — Cultural: C - -r.
feline.

unor răspunsuri 
zați. In anumitfe cazuri, cum este de 
pildă cel al scrisorii de răspuns cu 
nr. 9 511, trimisă de serviciul co
mercial al O.C.L. Produse indus
triale din Petroșani, sub semnătura 
șefului unității Moraru I. și cea a șe
fului serviciului cofnercial Savu 
Ioan, se remarcă chiar o condamna
bilă încercare de a ne induce în 
eroare. Răspunsul mai sus mențio
nat, după ce confirmă că cele sesi
zate de articolul „Gospodarii mai au 
probleme de soluționat" sînt cît se 
poate de juste, 
re... „în ceea ce 
celor semnalate 
necesare pentru
în depozitele de care dispunem, evi- 
tîndu-se astfel degradarea eventuală 
a mărfii expuse intemperiilor...".

Au trecut însă două luni de Ia 
primirea acestui răspuns, iar mo
bila continuă să fie expusă intempe
riilor, înainte de a fi vîndută la ma- 

‘gazinul din Petroșani,
Sînt primite și unele 

care informează despre 
formale, luate probabil 
scopul birocratic de a acoperi unele 
lipsuri grave. In astfel de cazuri, lip
surile respective se perpetuează sub 
o acoperire aparent legală. Iată un 
exemplu semnificativ. Trustul Ali
mentației Publice „Valea Jiului", în 
răspunsul nr. 3 232 din 4 octombrie 
a.c., trimis la sesizările noastre cu

afirmă în continua- 
privește remedierea 
s-au luat măsurile 

depozitarea mobilei

răspunsuri 
măsuri pur 
numai cu

SPORT
Rezultate promițătoare la atletism

Peste 160 de copii de la școlile ge
nerale din Lupeni, Vulcan, Petroșani, 
Aninoasa, Petrila și Lonea s-au în
trecut duminică dimineața pe stadio
nul Jiul din Petroșani în cadrul u- 
nui concurs de atletism, organizat 
de comisia orășenească de speciali
tate. Concursul, a urmărit scopul de 
a descoperi talentele sportive din școli 
și s-a bucurat de o bună organizare 
participare și desfășurare, scoțînd 
în evidentă unele rezultate bune pa 
linia dezvoltării mișcării sportive în 
școli.

Iată cîstigătoril în ordinea probe
lor : 60 m plat fete : Iordache Ecale- 
rina, Școala generală nr. 3 Petro
șani; 60 m plat băieți: Gherghely A- 
dalbert, Școala generală nr. 1 Petro
șani; 300 na iete: Buruian Ileana, 
Școala generală nr. 5 Petroșani; 
300 m băieți: Irimie Ernest, Școa!.- 
generală nr. 4 Lupeni; 500 m fete*

I.FLE.H. DEVA — S. 
LOTUL IV PETROȘANI 
ANGAJEAZĂ

DE 1 030 LEI. 
UN AN. .

«

CU UN SALARIU LUNAR 
VECHIME DE CEL PUȚIN

MAGAZINER
CONTABIL CU
AUTOMACARAGIU AUTORIZAT PENTRU AUTOMA- 
3 TONE.

— UN
— UN
— UN

CARA DE 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE DAU LA SEDIUL DIN PE
TROȘANI, STR. REPUBLICII NR. 60.

va da o sancțiune mai 
vina gestionarilor res- 
mult mai gravă decît 
primite, deoarece 

constă
și-au însușit în mod

așa 
în 

ne-

privire la gestionarii unităților „Vi
ticola" din Crmpa și bufetului nr. 72 
„Retezatul" din Lupeni, ne infor
mează că sînt juste. Cităm textual: 
...„responsabilului unității „Viti
cola" i s-a pus în vedere să-și schim
be atitudinea față de consumatori...", 
„pentru comportarea sa nejustă ges
tionarului (de la bufetul „Retezatul" 
n.n.) î s-a făcut o mustrare verbală 
și i s-a pus în vedere că la o a doua 
abatere i se 
gravă". Or, 
pectivi este 
sancțiunile
zisa „atitudine nejustă" 
aceea că 
cinstit sume de bani de la consuma
tori, folosi ndu-se în mod abuziv de 
funcțiile lor. Este evident că pentru 
astfel de atitudini, care nu fac cin
ste unor lucrători din comerțul so
cialist se cer a fi liiate sancțiuni 
aspre mergînd pînă la desfacerea 
contractului de muncă, pentru a se 
putea stîrpi eu desăvîrșire manifes
tările de acest fel. Trimiterea unor 
răspunsuri de genul celor amintite 
nu folosește nimănui, contribuie cel 
mult la o risipă de energie nervoasă 
și de hîrtie, îngreuiază sau tărăgă
nează în mod nejustificat rezolvarea 
unor probleme de interes obștesț, 
constituie o inadmisibilă manifes
tare de birocratism.

V. STRAUȚ

500 m băieți: SuciuBuruian Ileana;
Vasile, Școala generală nr. 3 Lupeni; 
greutate 4 kg băiețt: Băieș Mircea 
Școala generală nr. 1 Petroșani,- . 
greutate 3 kg fete; Lungu Mariana, 
Liceul Vulcan; lungime fete: Oaidă 
Elena, Școala generală nr. 1 Petrila; 
lungime băieți: Predescu Petre, Școa
la generală nr. 2 Lupeni; înălțime 
fete : Malea Lenuța, Școala generală 
nr. 1 Vulcan; înălțime băieți: Gher- 
ghely Adalbert, Școala generală nr.
1 Vulcan.

Unele rezultate sînt promițătoare, 
dovedind că micii sportivi știu să se 
lupte 
și că 
tență 
te 'în 
îndrăgit.

cu distanțele și cu secundele 
îndrumați cu grijă și compe- 
vor face meref noi pași înain- 
ramurile sportive pe care le-au

Andrei ANGER
activist C.S.O. Petroșani
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S-a propus candidatura 
lui Corneliu Mănescu la președinția 
celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Benerale a 0. N. U.

NEW YORK 19. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite:

La 18 octombrie, misiunea perma
nentă a Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U. a transmis misiu
nilor permamete ale celorlalte țări 
membre ale O.N.U. o scrisoare prin 
care anunță cididatura ministrului 
afacerilor externe al României. 
Corneliu Mănescu, Ia președinția 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adu
nării Generale.

După cum se știe, o rezoluție an
terioară a O.N.U. stabilește prin
cipiul, potrivit căruia, funcția de 
președinte al Adunării Generale

trebuie să revină, prin rotație, re
prezentantului unei țări din diferite 
regiuni geografice ale lumii, prin
tre care și Europa răsăriteană. Cu 
toate acestea, de la înființarea 
O.N.U. nici una din țările acestei 
regiuni geografice nu a deținut pre
ședinția Adunării Generale.

Reprezentanții permatnenți la 
O.N.U. ai țărilor din Europa răsă
riteană, care s-au întrunit în ^cursul 
actualei sesiuni, au căzut de acord 
să sprijine candidatura ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, în favoarea că
reia s-au pronunțat toate țările din 
această regiune.

PARIS 19 (Agerpres). — începu
tă într-o atmosferă agitată, cea 
de-a 38-a ședință a procesului Ben 
Barka, care trebui-a să fie în prin
cipiu ultima, s-a terminat printr-o 
răsturnare aproape completă a 
deliberărilor. Cîtva timp după în
ceperea ședinței, la Palatul de jus
tiție dim Paris s-a prezentat maio
rul Dlimi, comandantul adjunct al 
Siguranței marocane și unul dintre 
principalii acuzați în procesul Ben 
Barka. Politia 
de îndată la 
unui mandat 
nuarie.

franceză a procedat 
arestarea sa în baza 
emis încă la 20 ia-

Cel de-ai 1500-lea avion american
doborît pe teritoriul R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — Gu pri
lejul doborîrii pe teritoriul R. D. 
Vietnam a celui de-al 1 500-lea a- 
v-ion american, înaltul Comanda
ment al Armatei Populare 'Vietna
meze a dat publicității un comuni
cat. în care salută forțele armate 
și populația întregii țări pentru suc- 
< i’scle obținute in lupta împotriva 
agresorilor americani.

In comunica-t se arată, de aseme
nea, că S.U.A. continuă să intensi
fice războiul de agresiune dus în

de sud și „escaladarea" 
aerian îndreptat împo- 
Vietnam. Opunînd o ie-

O. N[. U. — închiderea 
dezbaterilor generale

Dezbaterile politice generale 
din cadrul celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat marți sea
ra după ce șefii delegațiilor a 
108 țări au expus poziția lor 
față de principalele probleme 
ale vieții politice internațio
nale și ale activității Organi
zației Națiunilor Unite.

Numărul mare al participan- 
ților Ia dezbaterile prilejuite 
de acest prim și cel mai im
portant punct al ordinei de zi 
a sesiunii confirmă interesul 
crescînd manifestat de majori
tatea covîrșitoare a statelor 
membre față de problemele 
internaționale majore care con
fruntă astăzi omenirea.

O privire retrospectivă asu
pra celor 108 cuvîntări rostite 
— în cea mai mare parte de 
miniștri de externe — în Adu
narea Generală, în decurs de 
patru săptămîni, determină 
constatarea că atenția tuturor 
vorbitorilor a fost concentrată 
asupra unui număr restrîns de 
probleme care preocupă în cel 
mai înalt grad omenirea. Este 
vorba de agresiunea S.U.A. 
din Vietnam, dezarmarea și 
căile ce pot duce la realiza
rea acesteia, lupta împotriva 
colonialismului și rasismului, 
situația economică mondială, 
necesitatea respectării princi
piului universalității O.N.U.

Dezbaterile au prilejuit o 
condamnare aspră, de către re
prezentanții majorității țărilor.

a războiului pe care Statele 
Unite îi duc în Vietnam, o în
fierare a politicii râsiale și de 
apartheid care continuă să fie 
promovată în unele regiuni ale 
Africii, o subliniem a necesi
tății reflectării de către O.N.U. 
a realităților lumii contempo
rane. Așa cum anticipau ob
servatorii politici șt comenta
torii de presă, problema Viet 
namului, deși nu figurează pe 
ordinea de zi a sesiunii, a do
minat cu autoritate preocupă
rile participanților la lucrări 
și, fără îndoială, va continua 
să fie în atenția lor.

In cadrul dezbaterilor gene
rale a luat cuvîntul, după cum 
se știe, și ministrul de externe 
al țării noastre, Corneliu Mă
nescu, șeful delegației române 
Ia cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In intervenția sa, care a fost 
urmărită cu un viu interes, 
Corneliu Mănescu a abordat 
în mod clar și ferm, de pe po
ziții constructive, aspectele cele 
mai importante ale vieții poli
tice internaționale, aducînd o 
contribuție substanțială, așa 
cum au subliniat numeroși di- 
plomați și comentatori. Ia dez
baterea problemelor care preo
cupă în prezent omenirea, po
trivit intereselor păcii și pro
gresului.

NICOLAE IONESCU
Trimisul special ai Agerpres 

la New York
i

Președintele Johnson
primit cu ostilitate 0 hartă a furtunilor
în capitala 
Noii Zeelande

WELLINGTON 19 (Agerpres). — 
In momentul sosirii în capitala Noii 
Zeelande a președintelui Johnson șl 
a suitei sale în fața reședinței gu
vernatorului general din Wellington 
mai multe sute de manîfestanți și-au 
exprimat protestul în legătură cu 
războiul din Vietnam, relatează'agen
ția France Presse. De-a lungul stră
zilor pe unde a trecut mașina în care 
se i' 
agitau 
scris : 
câți 
pele 
englezi și un student neo-zeelan- 
dez, informează A.F.P., au compărut 
în. ziua sosirii președintelui S.U.A. 
înaintea unui tribunal din Welling
ton, sub acuzația de a fi tulburat 
ordinea publică.

afla Johnson,
t pancarte

„Vietnam : 
acasă", „Retragețî 
neo-zeelandeze" etc.

manifesta nții 
pe care

Yankei,
era 

ple- 
tru- 
Doi

Noi mărturii în legătură cu 
situația dejinuților politici din Aden

LONDRA 19 (Agerpres). — Proble
ma tratamentului la care sînt supusi 
deținuții politici din coloniile en
gleze din Federația Arabiei de sud a 
revenit în actualitate. Este vorba, 
după cum relatează agenția Reuter, 
despre noi mărturii privind situație 
deținuților politici din Aden, conținu 
te într-un raport special al or 
ganizației europene (cu sediul la 
Stokholm) a Comitetului pentru „Am. 
nistie internațională", consacrat 
acestei probleme.

In acest document, alcătuit pe ba
za declaraților a 164 de foști deți
nuți în închisorile din Aden, sînt ci
tate 13 cazuri de torturi la care au 
fost supuși aceștia. Din declarații re-

iese că în timpul interogatoriilor, do- 
tinuții au fost supuși Ia torturi demne 
de inchiziție. Pentru a obține declara
ția „vinovăției'' lor, după cum reiese 
clin raport, s-a recurs la smulgerea 
unghiilor, arderea cu țigara, etc. In 
urma unui asemenea interogatoriu, 
care durează patru săptămîni prizo
nierul ajunge într-o asemenea stare ' 
incit nici familia sa nu-I mai 
recunoaște.

Raportul a provocat o vie 
în presa londoneză. Ziare de
orientări au publicat extrase 
acest document cerînd. totodată, cu 
insistență guvernului să ia măsuri 
urgente, care să pună capăt stării de 
lucruri dan Aden.

poate

reacție 
diferite 

din

Demisia unui grup de miniștri 
din cabinetul saigonez

SAIGON 19 (Agerpres). — „Un 
grup de miniștri din Cabinetul de la 
Saigon a demisionat miercuri, fapt 
care ar putea duce la o criză în rîn- 
dul echipei ministeriale conduse de 
generalul Ky", informează agenția 
U.P.I. Din surse saigoneze se face 
cunoscut că Ky a cerut miniștrilor 
dîsidenți să participe la o reuniune

pentru a se pune capăt neînțelege
rilor. „Aceasta este o lovitură seri
oasă, menționează agenția U.P.I., oe 
care a primit-o generalul Ky prin 
demisia grupului de miniștri, deoa
rece acesta intenționa să se prezinte 
la conferința de la Manila (24-26 oc
tombrie) în postura de șef al unui 
„guvern stabil".

KINSHASA 19 (Agerpres). — Con- 
firmînd demisia ministrului congo- 
lez pentru problemele sociale, Oskar 
Mulelenu și arestarea șefului său de 
cabinet, Katteng, postul de radio 
Kinshasa a transmis un comentariu 
în care dezvăluie noi amănunte pri
vind 
din 
mi

slrînsa colaborare a acestuia 
jandar- 
intero-

urmă cu 
kiatanghezi.

foștii 
Fii-nd

Vietnamul 
războiului 
triva R. D. 
zistență hotărîtă agresorilor, forțele
armate vietnameze au doborît nu
mai în ultimele cinci luni peste 
500 de avioane americane, care au 
violat spațiul aerian al R. D. Viet
nam. Numeroase alte avioane au 
fost avariate. In perioada care a 
trecut de la 5 august 1964 și pînă 
în prezent, în provinciile Quang 
Binh și Nghe An au fost doborîte 
400 avioane americane, iar în pro
vinciile Ha Tinh și Quang Ninh 
peste 200 avioane.

★

Agenția V.N.A. anunță că, în zi
lele de 16 și 17 octombrie unități 
ale Armatei Populare Vietnameze 
au doborî-t alte trei avioane ame
ricane deasupra provinciei Thanh 
Hoa. ț

IiENINGRAD 19 (Agerpres). — In 
urma studiului aprofundat al date
lor referitoare la un milion de fur
tuni care s-au abătut în decursul 
ultimilor patru ani asupra Europei 
și Asiei mijlocii, un grup de geo
fizicieni din Leningrad a elaborat o 
hartă a furtunilor. Cele mai nume
roase furtuni bântuie în sudul Fran
ței și nordul Italiei, iar pe terito- 

. riul Uniunii Sovietice zonele cu 
cele mai dese furtuni sînt Cauioa- 
zul și cursul mijlociu al Niprului. 
In regiunea Atlanticului de nord, 
cele mai numeroase fuytuni sînt în
registrate în jurul insulelor Azore

agitat puternic. Sub ochii lor, apa 
a dispărut dintr-odată și s-a trans
format într-o pulbere albă. Pulbe
rea s-a dovedit a fi stabilă și a pu
tut fi păstrată mult timp în reci
piente. După părerea 
aceasta constituie o 
foarte importantă cu 
prevăzute.

unor experți, 
descoperire 

utilizări ne-

Descoperirea 
unor vechi cuptoare 
pentru topirea metalului

gat de serviciul de securitate 
congolez, Katteng a recunoscut în 
depoziția sa că a primit instrucțiuni 
de la fostul premier, Moise Chombe, 
cu care s-a întîlnit în Franța în luna 
iunie a acestui an. La locuința aces
tuia s-au găsit, de asemenea, scrisori 
în care se recomanda rebelilor să se 
retragă în Katanga în scopul creării 
unui guvern provizoriu și pregătir i 
terenului în vederea revenirii lui 
Chombe la putere. Scrisorile, potri
vit declarației hji Katteng, au fost 
predate maiorului Muamba, coman
dant al unui dintre regimentele foș
tilor jandarmi katanghezi, care a 
condus o delegație la convorbirile 
din septembrie db la Kinshasa.

Potrivit știrilor oficiale, serviciul 
do securitate congolez nu dispune 
pînă în prezent de dovezi care să a- 
teste că Oscar Mulelenu ar fi par
ticipat la organizarea rebeliunii jan
darmilor katanghezi de la Kisangani. 
S-a stabilit numai că în cabinetul 
fostului ministru congolez pentru 
problemele sociale au avut Ioc ,,adu
nări suspecte" la care au participat 
Katteng și „specialistul" belgian 
Iorden.
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PE SCURT
+ GENEVA. Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmi
te : Un studiu întreprins de 
Biroul Internațional al Muncii 
arată că în perioada 1956— 
1965 Statele Unite au deținut 
primul loc în rîndul țărilor a- 
fectate de conflicte de muncă, 
înregistrîndu-se 1 044 zile de 
grevă la fiecare 1 000 de mun
citori. Locul al doilea revine 
Italiei — cu 875 zile de grevă 
la același număr de persoane.

< NEW YORK. Potrivit unui 
studiu publicat la Organizația 
Națiunilor Unite, în anul 2 000 
populația lumii va atinge 
6 130 000 000 persoane. Această 
cifră depășește cu 160 000 000 
previziunile cuprinse într-un 
studiu publicat de O.N.U. du 
doi ani în urmă.

> MANILA. Ultimul con
tingent al corpului expedițio- 
nar filipinez destinat să lupte 
alături de trupele americane 
in Vietnamul de sud a părăsit 
Manila miercuri dimineața, 
transmite agenția France Presse. 
Contingentul, format din 200 
de militari, a fost îmbarcat la 
bordul unui avion de transport 
care va ateriza la Tay Ninh, 
unde se găsesc dislocate ce
lelalte unități filipineze.

0 OSLO. O rachetă france- 
. zd de tipul „Dragon" a fost 
lansată cu succes de la Cen
trul de cercetări spațiale din 
Andoya (Norvegia). Această 
lansare este prima din cadrul 
unei serii de patru, organizate 
de Centrul național de studii 
spațiale din Franța, in vederea 
obținerii de informații asupra 
radiațiilor cosmice. j

SANTO DOMINGO. Parti
dul Comunist din Republica 
Dominicană a dat publicității 
o declarație în care cheamă 
masele populare la unitate în 
lupta pentru restabilirea con
stituției din 1963 și crearea, în 
baza acesteia^a unui nou gu
vern. Partidul Comunist con
damnă cu hotărîre amenință
rile cu o nouă lovitură de stat 
pusă la cale de reacțiunea mi
litară internă cu sprijinul cer
curilor imperialiste.

„Apă useată“
BONN 19 (Agerpres). — Printr-o 

întiîmplare, chimâștii uzinelor „De- 
gussa", din Germania occidentală, 
au produs „apă uscată". După cum 
se știe, acidul silicic este hidro 
fob. Chimiștii amintiți au făcut un 
amestec constînd din 90 la sută 
apă și 10 la sută acid silicic și l-au

KIEV 19 (Agerpres). — In apro
pierea satului ucrainean Diakovo, 
arheologii au descoperit 98 de cup
toare pentru topirea metalului, da- 
tînd de la sfîrșrtul secolului al II- 
lea i.e.n. Se pare că un 
cuptor putea topi într-o 
proximativ 2,5 tone fier, 
gii presupun că aici își
ședința tribul „colinilor ", menționat 
și de către Tacitus. In acea epocă, 
tribul aproviziona cu fier Europa 
apuseană.

Incendiu catastrofal 
la New York

asemenea 
șarjă a- 
Arheolo- 
avea re-

NEW YORK 19 (Agerpres). — Șase 
pompieri arși de vii, șase dispăruți 
și alte 17 persoane rănite, acesta es
te bilanțul tragic al uneia din cele 
mai catastrofale incendii din întreaga 
istorie a corpului de pompieri new- 
yorkezi. Incendiul a izbucnit marți 
dimineața într-un imobil comercial

din cartierul Manhattan, provocînS 
prăbușirea a patru etaje asupra ce
lor care încercau să-l stingă. După 
mai multe ore de luptă eh flăcările, 
cei 500 de pompieri aflati la locul 
sinistrului au reușit să localizeze 
incendiul și să-l stingă.
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