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U.R.UM.P. :
CONTURURI INDUSTRIALE

'' Fîhn ele scurt metraj realizat cu 
„ctoncursul unor lucrători din unită

țile. de deservire aparținătoare co
operativei meșteșugărești „Jiul" din 
Petroșani.

Asemănarea personajelor și situa 
fiilor cu realitatea nu sînt- intim 
plătoare. Scenaristul 
răspunderea dacă și 
citind acest scenariu 
traj, se vor simți cu 
ciulă. Provizoriu am 
nariul ~',,Un suris amar". Se poate 
însă renunța la primele două cu
vinte. Autorul nu are nimic împo
trivă.

nu-și ’ asumă 
alte persoane 
de scurt me ■ 
musca pe că- 
intitulat see-

[a si lie"i >

prindă contur. E un du-le- 
se intensifică continuu.
APROPIAT : Unitatea de 
nr. 20 din Piața Victoriei.

A-

PLAN PANORAMIC : O diminea
ță Însorită de toamnă. Să zicem 
ziua de luni, 17 octombrie. Petro
șani. Ora 6. Pe străzi viața, a în
ceput să 
vino ce

PLAN 
croitorie 
In unitate, doar trei lucrători, 
ceștia cască plictisiți. Se vede de 
departe că n-au chel de lucru. Cea
sul înaintează vertiginos. Doi res
ponsabili, pe nume Popa Gheorghe 
și Rîșnoveanu Gheorghe, privesc 
Pe geam. Ora 7,30. Trei lucrători 
sosesc tot în iugă. Sint Cristea Va
sile,. V lădulescu Dumitru și Păsoiu 
Iulian. Se așează la mașini dat nu 
se apucă de lucru. In rafturi dife
rite materiale care-și așteaptă ria
dul. Nimeni ,nu le bagă in seamă.

SCHIMBARE DE PLAN. Unitatea 
de sticlărie nr. 62, tot în Piața Vic
toriei. Ora 8. Un lucrător privește 
admirativ pe geam. Mai muiți

FAPTE
• Biblioteca clubului muncitoresc 

din Uricani și-a lărgit spațiul. cu 
încă o sală înzestrată _• cu rafturi 
pentru cărți. In prezent colectivul 
bibliotecii pregătește, un . concurs 
cine știe ’ cîștigă/ intitulat „Bogă
țiile solului și subsolului"; La pre
gătirea concursului își aduce con-
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației 

cu lapte și produse lactate
Ministerul Comerțului Interior ,a 

luat o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea aprovizionă
rii . populației cu lapte și produse 
lactate. Pentru ca aceste produse 
să fie- cît mai la îndemîna consu
matorilor, s-a hotărît ca pe lîngă 
fiecare magazin alimentar să acti
veze 1, 2 sau mai muiți remizieri, 
în funcție de necesități, care să 
distribuielaptele la . domiciliu. La 
marile blocuri se vor organiza cen
tre de desfacere de unde locatarii 
se vor putea aproviziona direct sau 
pe bază de abonament, la domiciliu.

Se prevede, de asemenea, ca la 
unitățile lacto-vegetariene, bufete 
lacto, pensiuni, cofetării, la bufe
tele și punctele de desfacere din 
întreprinderi și instituții, școli și 
facultăți, în punctele aglomerate —• 
unde se vor organiza centre de 
desfacere, să se servească, în, tot 
cursul zilei, lapte dulce sau bătut 
Ja pahar, cafea sau cacao cu lap
te, iaurt, precum și alte preparate 
ca: orez cu. lapte, brînză de vaci 
cu smîntînă etc. De asemenea, în 
magazinele de ■ mezeluri-brînzeturi, 
marile magazine, unitățile specia
lizate în : desfacerea produselor de 
franzeliărie,; ăcolo unde se pot crea 
condiții, se va introduce consumul 
pe loc al laptelui dulce și bătut, 
al iaurtului și produselor lactate 
proaspete preambalate. Se vor lua 
măsuri ca în. meniurile zilnice , ale 
unităților de alimentație publică să 

clienți își fac loc cu greu prin mal
dărul de murdărie ce domnește in 
unitate. Unul Întreabă :

încă nu a yenii responsabilul ?
— Nu, răspunde lucrătorul. Mai 

așteptați.
PLAN APROPIAT : Acasă la res

ponsabilul unității de sticlărie, Dra
gan Lucian. Ora 9. Drăgan Lucian 
stă in pat. N-are chef să se scoale. 
Se întoarce pe partea cealaltă.

SCHIMBARE' DE PLAN. Din nou 
la unitatea de croitorie nr. 20. Cei 
trei lucrători: Gristea Vasile. V/ă- 
dulescu Dumitru și Păsoiu Iulian 
cad de acord sa plece după 'cum
părături: Ora 9,30, trei lucrători au 
început totuși lucrul.

PLAN MIJLOCIU : 
intră în unitatea de 
deslușesc următoarele

— Ne-am prezentat la probă.
— A, ne pare rău. Treceți peste 

două zile. Știți, avem foarte mult 
de lucru .

Cei doi cetățeni pleacă nemulțu
miți. Unul din responsabili își 
calcule. E vizibil nemulțumit, 
tr-un tîrziu exclamă :

— Iar stăm prost cu planul, 
trebui să respectăm programul 
începere

PLAN 
reparații 
complex.

Doi cetățeni 
croitorie.
replici:

Se

a lucrului Ia ora 6.
GENERAL: Unitatea 
radio și televizoare, micro-
Ora 8,30. Mai muiți oa

meni așteaptă în fața unității cu 
aparatele de radio și televizoare în 
brațe.; Un tinăr înfuriat scrîșnește 
din dinți.

— De ce nu se respectă, progra
mul de deschidere a unității ? Tre
buia să fie deschisă Ia ora 8 I

Ora 8,40. Apare responsabilul

(Continuare în pag. a 2-a)

L A
tribuția un grup de profesori de 
la liceul din localitate.

O Pe • terenul de sport din Anî- 
noasa, azi la Ora 16 are loc me- 
citll de handbal dintre echipele Mi
nerul din localitate și Ponor Vața, 
contînd pentru campionatul regional.
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nu lipsească preparate în compozi
ția cărora intră produse lactate.

Pentru - o mai bună deservire a 
consumatorilor, pe lingă lărgirea ■ 
sortimentelor, produsele cele mai 
solicitate se' vor desface în amba
laje de capacitate mică. I.C.I.L.-urile 
vor aproviziona unități-le de desfa
cere în tot cursul zilei, astfel îneît 
să se asigure integral , cerințele 
populației.

(Agerpres)

Pe scurt

V. Hlopețchi, Lonea .*
In cinstea zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România, 
în sala clubului sindicatelor din 
Lonea a avut loc un simpozion. Du
pă prezentarea expunerii cu .tema 
„Contribuția armatei române la răz
boiul antihitlerist", cei 350 de 
participanți au vizionat filmele: 
«De strajă țărmurilor patriei", „Ima- 

lagini grăitoare" și „Eroii de 
.Păuliș".

V. Mihoc, Petroșani:
Din inițiativa conducerii Liceului 

din Petrilia, a fost organizată dumi
nică o excursie cu autobuzul prin 
regiunea Hunedoara. La excursie 
au participat 34 de' pionieri din 
clasele V—VIII, care învață isto
ria antică și medievală. Ei au vi
zitat — însoțiți de cadre didactice 
— Amfiteatrul Roman și Palatul 
Augustei de-, la Sarmizegetusa, re
zervația naturală de lingă Hațeg, 
dus toiul Huniazilor din Hunedoara 
și Muzeul regional din Deva,

Elerva POP VIORICA, din clasa 
a Vll-a a Școlii generale nr. 2 
Petroșani ne informează că o 
cursie asemănătoare a făcut ' 
duminică, împreună cu un grup 
colegi de-ai

Asemenea 
cative ar fi 
și alte școli

din 
ex- 
tot 
de

ei la Tg. Jiu.
acțiuni instructiv-edu- 

de dorit să organizeze 
din Valea Jiului.

lonașcu Nicolae, miner, 
Uricani:

La unitatea nr. 23 a O.O.V.L.F. 
din orașul nostru te impresionea
ză în mod plăcut deservirea.. In
trând în magazin, cumpărătorii gă
sesc întotdeauna legume 
de sezon, iar vînzătorii 
Nicolae. și Stoiculete 
sînt amabili și politicoși. 
re, planul de desfacere 
este depășit lună de lună. Pentru 
atitudinea lor, vînzătorii se bucură 
de stimă din partea cumpărătorilor.

și fructe 
Preoteasa 
Gheorghe 
Ca urrna- 

al unității

VEDERE 
DIN 

centrul 
ORAȘULUI 
URICANI

La întărirea organizației (te bază 
să-și aducă aportul fiecare comunist

întruniți în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, membrii 
organizației de bază nr, 3 spălare de 
Ia pteparația Lupeni au ascultat cu 
interes darea de seamă prezentată 
de tov. Kălanyos Ilie, secretarul or
ganizației de bază. Constituind o 
amplă analiză a activității biroului 
organizației de bază și a membrilor 
de partid pe intervalul unui an, da
rea de seamă a subliniat succesele 
obținute de sectorul de spălare a! 
preparației în procesul de producție, 
scoțînd în evidență și lipsurile.

In urma muncii asidue a întregu
lui colectiv s-au obtinut realizări 
în ceea ce pri
vește îmbunătăți-

■ rea calității căr
bunelui special. 
Față de 9 procen
te cît este plani
ficat, preparatorii 
au expediat spre 
epeseriile hume- 
dorene, în cel 
de-al III-lea tri
mestru al anului 
special care conținea doar 8,8 pro
cente de cenușă. Mai muiți 
vorbitori, printre care tovară
șii Burlacii Ioan ing. Ene loan și 
Enciu Gheorghe au subliniat că, în 
trimestrul III s-a respălat o can
titate prea mare de cărbune, Aceas
ta denotă că procesul de spălare n-a 
fost supravegheat cu suficientă a- 
tenție din care cauză a fost nevoie 
să se reintroducă în circuitul de 
spălare între 2 100 — 3 400 tone de 
cărbune avînd un 
nușă care depășea 
ficat.

— Anomaliile de

curent, cărbune

de ce-
plani-

conținut 
indicele

acest fel ar pu

Răspundem întrebărilor pe marginea 
proiectului de lege a. pensiilor

ce vîrstă 
pensionat 

care are o 
30 de ani 

din

Manea Virgil, din Pe
troșani : La 
va putea fi 
un muncitor 
vechime de 
în cîmpul muncii 
care 8 ani a lucrat în 
subteran ?

Răspuns: Vîrsta de 
pensionare de 62'de ani 
penitru bărbați și 57 ani 
pentru femei se redu
ce, pentru cei care lu
crează în locurile de 
muncă din grupa I cu 
câte 6 luni pentru fie
care an lucrat efectiv 
în astfel de condiții. 
In cazul dumneavoas
tră pensionarea se va 
putea face la 58 de 
ani. Aceasta reiese din 
următorul calcul : 8X6 
luni — 48 luni = 4 ani. 
Se scad din 62 de ani, 
4 ani și mai rămîn 58 
de ani adică vîrsta la 
care puteți fi pensionat

Costescu Vasile, Pe- 
trila: Am o vechime 
în cîmpul muncii de 32 
de ani din care 6 ani 
lucrați în grupa I și 12 
ani în grupa a Il-a. La 
ce vîrstă pot fi pen
sionat ? 

Răspuns: Dumnea
voastră ■ puteți fi pen
sionat cînd veți împlini 
vîrsta de 56 de ani. 
Calculul se face astfel-: 
Pentru cei 6 ani lucrați 
în grupa I, vîrsta se va 
reduce cu 3 ani (6X6 
luni = 36 luni — 3
ani), iar pentru cei 12 
ani lucrați în grupa a 
Il-a vîrsta se va reduce 
cu încă 3 ani (12 X 3 
luni — 36 luni = 3 
ani). Deci 3 ani (în pri
ma 
(din 
ani. 
ani 
ximă de pensionare, ră
mîn 56 ani, exact vîrsta 
la care puteți beneficia 
de pensie.

Ioriiță Alexandru, din 
Vulcan: Dacă o per
soană a lucrat mai mult 
timp în calitate de an
gajat temporar sau se
zonier, această perioa
dă se cuprinde în ve
chimea în muncă ?

Răspuns : Da. Indife
rent cum ați lucrat 
(temporar, sezonier sau 
angajat permanent), tim
pul cît, ați muncit se 
încadrează în vechimea

grupă) + 3 ani
grupa a Il-a) = 6

Scăzînd acești 6 
din 62, vîrsta ma-

tea fi evitate — a spus în cuvîntiil 
său tov. Dănuț Mircea, diacă bi
roul organizației de bază, noi co
muniștii am acorda o mai mare a- 
tenție primirii în rîridurile partidu
lui a celor mai buni muncitori de 
la punctele hotărîtoare ale proce
sului de producție. Cred că de la 
stația de filtre și de.la flotație pu
teau, fi primiți în partid mâi muiți 
tovarăși pentru că din cei circa 20 
ae lucrători 
membri de

— Faptul 
geri și pînă 
numai 5 membri -— a relevat tov.

Moldovan Nistor, 
arată că nu ne-am 
ocupat suficient’ 
de această; latură 
a vieții interne 
de partid. De 
altfel' nici cu ac
tivul 
partid 
muncit 
buia. Consider ca 

organizației de 
trasat sarcini 
de partid ’ ca

de acolo, numai 5 sînt 
partid.
că de la celelalte ale- 

în prezent am ; primit.

fără
nu 

cum

o lipsă a biroului i 
bază faptul că n-a 
concrete membrilor 
fiecare să se ocupe de creșterea și 
pregătirea tovarășilor din activul fă 
ră de partid.

In încheierea dezbaterilor pe măr
ginea dării de seamă a luat cuvin- 
tul tov. Ardelean Victor, membru în 
biroul comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, șeful preparației, care 
a relevat sarcinile importante 
revin comuniștilor în asigurarea 
deplinirii 
producție, 
partid.

prev'ederilor planului 
în întărirea muncii

ce 
în
de 
de

M. CHIOREANU

■ ;
în muncă valabilă la 
pensie, având în vede
re că în lege se pre
vede în mod expres 
„indiferent dl? durata 
contractului de muncă".

Un grup de munci
tori de la U.R.UMP.: 
Ce se înțelege prin 
continuitate în muncă ? 
Salariatul care și-a 
schimbat Iodul de mun
că în cadrul unor uni
tăți care depind de a- 
celași minister, benefi
ciază de majorarea 
pensiei ?

Răspuns : Prin conti
nuitate în muncă, în 
sensul legii, se înțele
ge timpul cît angajații, 
în ultima parte a ac
tivității, au prestat mun
că în aceeași unitate. 
Salariatul care și-a 
schimbat locul de 
muncă de Ia o unitate 
la alta, chiar dacă - a- 
ceste, unități depind de 
același minister, benefi
ciază de majorarea pen
siei numai dacă trece
rea de la un; loc de 
muncă la altul s-a făcut 
prin transfer în intere
sul serviciului.
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La exploatarea miniera Vulcan ac 
livează peste o sută de cadre teh- 
Zjicddnginerețti. Iată un potențial 
tehnico-organizatoric valoros, chemat 
să determine un progres continuu 
pe linia extinderii tehnicii avansate, 
a promovării metodelor avansate, a 
perfecționării organizării producției 
și să asigure, pe această cale, înde
plinirea sarcinilor multiple ale colec
tivului.

Satisface activitatea cadrelor teh- 
nico-inginerești această cerință? Am 
căutat răspuns la 
întrebare prin cer
cetarea activității 
comisiei ingineri
lor și tehnicienilor 
de pe lîngă comi
tetul sindicatului 
minei. Gara sînt 
problemele ce 
preocupă G.LT. î

Ne aflăm la comi
tetul sindicatului 
spre a cerceta prevederile cuprinse 
în planurile de muncă ale comisiei. 
O surpriză: în dosarul G.I.T., un 
singur document, lista cu inginerii și 
tehnicienii membri ai comisiei. Nu 
ne așteptam la diferite planuri de 
acțiuni sau rapoarte de activitate. 
Insă un plan de activitate trimes
trial, cit de sumar, ar fi totuși un in
diciu că la comitetul sindicatului 
activitatea C.I.T. nu-i lăsată pe ulti
mul... plan ci, dimpotrivă, ar indica 
direcțiile spre care este orientată ac
tivitatea economiei. Dar să nu mai 
insistăm asupra ,.semnificațiilor" ce 
le;implică aceasta, să-i spunem scă
pare, și să ne orientăm după o afir
mație spusă nu chiar fără temei:

— La noi s-a muncit. Avem reali
zări. Lipsa noastră e că n-am ajuns 
să punem totul pe hîrtie... Și într- 
adevăr, de la tov. ing Borza Eugen, 
am aflat despre o seamă de acțiuni 
întreprinse de comisie în sprijinul 
perfecționării organizării producției 
și a muncii in cadrul minei. Astfel, 
cadrele de specialiști au întreprins

Un sur îs
(Urmare din pag. 1)

Boicescu Nicolae zimbind. Se uita 
la oamenii așezați pe două rfndurl 
și le face un semn prietenesc. Frun
țile se mai descrețesc.

PLAN GENERAL ; Ora 8,25. Micro- 
complex. Unitățile de ceaprăzărie. 
tricotaje și reparații ceasuri șl sti
louri, Ușile rămîn deocamdată în
cuiate. Apoi pe rlnd sosesc respon
sabilii acestor unități. La 9,20 so
sește și ultimul responsabil, cel de 
la ceasornicărie. Bărbulescu Mir- 
cea. Iși privește nemulțumit ceasul. 
Pare a li neîncrezător in exactita
tea lui. Duce ceasul la ureche. II 
pricește și pe cel din vitrină. Oa
menii care ți așteaptă de mai bine 
de o ord și jumătate la ușa unită
ții privesc și ei ceasurile aduse 
spre reparare...

VOCE CRAINIC; Nu trebuie să 
vă mirați, Orarul de deschidere a 
unităților este tăcut doar sd fie. 
Nu e obligatoriu sd fie respectat de 
lucrători. Cetățenii pot să aștepte 
la ușă. E bine ?

Fine del primo tempo.

SMi tenpo: Jtii ti 
are toi"!

PLAN GENERAL > Ora 8,45. Com
plexul meșteșugăresc. In majorita
tea unităților se lucrează intens. 
Oamenii intră șl ies pe ușă. La două 
unități ușile rămin Închise. Pe una 
se poate citi; secția bijuterii, iar 
pe cealaltă; secția croitorie femei. 
Mai mulțj oameni așteaptă fn fața 
ușilor. La un moment dat apare 
un cetățean grăbit.

— O fi tovarășul Tănase Gheor- 
ghe, responsabilul bijuteriei — fn- 
treabă unul.

— Aș, răspunde cineva, e un ce
tățean oarecare. Tovarășul Tănase 
nu vine așa de vreme.

PLAN INTREG; Același decor : 
Unitatea de croitorie femei. Un la
căt mare pe ușă. Se aud blesteme,

— Aoleu bătătura.-
— Fii atentă soro că mă lași li

ră ciorapi.
— Lisați cearta, responsabila Flo

rian Rozalia tot nu vine. Nu ve
deți că a pus un afiș; „Sînt In ate
lier la etajul II". Ce ar fi sd mer
gem pină sus. Q femeie pleacă. 
Dună cîteva clipe se întoarce. 

studii în legătură cu folosirea rațio
nală a efectivului și posibilitățile de 
realizare a salariului mediu. S-a 
studiat, de asemenea, introducerea 
unuj abataj frontal în blocul VHI 
și a fost terminat un studiu mai de
taliat în legătură cu îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii 
în cadrul exploatării.

Fără îndoială studiile au fost bine 
venite, maj ales că au fost axate pe 
problemele majore ale minei. Totuși 
o rezervă: care este eficiența stu

Activitatea C. I. T.
și cerințele producției

diilor, cum se reflectă ele în reali
zarea indicatorilor tehnico-economici 
ai exploatării?

Iată o întrebare la care nu se poate 
găsi un răspuns pe deplin satisfă
cător. Rămînerea în urmă a exploa
tării în privința realizării planului 
de producție, a planului de investiții, 
a unor indicatori ai planului tehnic 
—. ca vitezele de înaintare în aba
taje și galerii, susținerea metalică — 
denotă că nu s-a făcut totul pentru 
a asigura o eficiență deplină studi
ilor efeatuate, pentru fructificarea a- 
cestora. GI.T.-uI de la mina Vulcan 
a avut o activitate meritorie și pe li
nia perfecționării pregătirii cadre
lor. Personalul mediu tehnic, cel 
electro-mecanic, artificierii, măsură
torii de gaze etc. au fost cuprinși în 
cursuri de ridicare a calificării în 
cadrul cărora au reușit să acumu
leze noi cunoștințe în legătură cu 
utilajele moderne, organizarea și 
conducerea producției etc. Pe linia 
perfecționării profesionale a cadre
lor se prevăd acțiuni interesante si

amar
— Știți că are haz I Nici n-a dat 

pe acolo, azi.
— Din nou ne-a păcălit. Păi eu 

am mai fost pe aici pe data de 7 
și 8 octombrie. Același aiiș. Și ce 
credeți r Mai tirziu am văzut-o 
prin piață după tlrguieli. Cind am 
întrebat-o de ce ne păcălește ml-a 
făcut un scandal de nu știam cum 
să șcap. Mi-a spus; „Ce, eu nu am 
dreptul sd fac piața ? Și ce-i dacă-i 
in timpul serviciului. Treaba mea- 
Treaba oamenilor e sd aștepte",

—■ Ce ar fl să o căutăm prin 
piață ?

— Las-o moartă. Vrei sd nu te 
speli cu toată Maleia?

PLAN APROPIAT: Din nou în 
Piața Victoriei, Unitatea de vulca
nizare. Responsabilul Dobrescu Iu
lian de abia înoată prin murdăria 
din atelier. Oamenii intră și ies 
nemulțumiți.

Voci; — Iar m-a amlnat. Și nu 
știu pentru a cita oară,

— Tot e bine că mai ai speran
ță, Dar uite la pantofii ăștia ai mei- 
Asta-i lucrătură ? E bătaie de joc-

PLAN GENERAL: Restaurantul 
„Carul cu bere". Fum, gălăgie. La 
o masă un om moțăie cu o jumă
tate de țuică în față. Cineva se a- 
propie de el.

— Hai tovarășe Geuță că te aș
tept de două ore. AI alifia oameni 
care te așteaptă la cojocărie.

— Sd aștepte. Ce eu nu am aș
teptat pină ce am fost servit ? Auzi 
ce oameni d'mle. Nu pot să aștep
te șl ei trei ore I Nici aici nu sînt 
lăsat ln pace.

PLAN MEDIU t Secția monumente 
funerare. Pe una din plăci se dis
tinge; „Aici se odihnește Manzua 
Anghel, fostul responsabil al uni
tății. Să-l lie somnul ușor". Oame
nii trec prin fața plăcii, se uită 
curioși apoi pleacă. Nu pot deran- 
la un suflet de om care visează că 
e punctual la serviciu, iar lucră
rile executate sini de calitate. in 
gtnd, W spun totuși; „Amin, bine 
ci am scăpat de el".

Fiu toi utilii tnio
lb TERZO TEMPO r
Urmeată să fie sarls de condu

cerea cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" și. firește, se va referi la... 
măsurile luate.

in viitor. Sînt în curs de deschidere 
lectoratele tehnico-economice pen
tru personalul tehnic, electromeca
nic, șefi de brigăzi, precum și un 
ciclu de conferințe pe tema legisla
ției muncii. Gu condiția ca activita
tea lor să se desfășoare la un nivel 
optim, cu participarea largă a cekxr 
înscriși, ele își vor dovedi cu sigu
ranță eficiența.

Și acum încă un domeniu care ne
cesită sprijinul G.I.T. — mișcarea de 
movații și raționalizări.

La cabinetul teh
nic notăm „rezul
tatele" mișcări! de 
inovații. S-au în
registrat în 9 luni 
18 propuneri de 
inovații față de 51 
In aceeași peri
oadă a anului tre
cut; au fost aplicate 
5 inowaitii față de 
27 anul trecut. 

Dar încă o întrebare : stadiul reali
zării planului tematic ?

Răspuns: din cele 3 teme prevă
zute — nici una soluționată.,.

Iată, așadar, un „bilanț" de-a 
dreptul... lamentabil. De ce aceasta? 
Scuze sînt: mina a mers prost, oa
menii au fost în concediu, s au 
schimbat responsabili cabinetului 
tehnic etc. Scuze da, dar nu și ex
plicația reală a situației. Adevărul e 
că nici cabinetul tehnic, nici mișca
rea inovatorilor nu s-a bucurat de 
sprijinul cuvenit din partea C.I.T., 
a cadrelor tehnice ale exploatării.

Comisia inginerilor și tehnicienilor 
de la mina Vulcan este în măsură, 
și chiar chemată, să desfășoare, cu 
sprijinul comitetului sindicatului, 
a conducerii minei o activitate pro
digioasă, multilaterală, mai efi
cientă. E un deziderat ce-1 reclamă 
situația exploatării, sarcinile mari 
ce revin colectivului ei, în privința 
perfecționării și ridicării nivelului 
tehnic al producției.

Ion DUBEK

A 500 000-a mașină de cusut 
de uz casnic 
produsă la Cugir

La uzinele mecanice Eugir a ieșit 
de pe linia de montaj cea de-a 
500 000-a mașină de cusut de uz 
casnic. In acest an, la Cugir 6-au 
produs peste plan 1 350 mașini din 
tipurile perfecționate „Ileana" și 
„Rodica".

Specialiștii uzinei îmbogățesc ga
ma produselor cu alte tipuri de 
mașini de cusut. Potrivit planului 
tehnic stabilit pentru cincinal 
se prevede modernizarea mașinilor 
de cusut și diversificarea lor în 15 
variante noi față de numai 5 exis
tente pînă acum. (Agerpres)

TELEVIZIUNE
37 octombrie

18,00 Pentru cei mici: in loc de ci

nema „N-o să doară" — Stu

dioul pionierilor;

18.50 Publicitate;

18,58 Ora exactă,-

19,00 Telejurnalul de seară;

10,30 Telefllatelia;

10.30 Filmul „Insulele fermecate";

10.50 Ancheta TV: Colocviu liniș

tit despre zgomote;

91,15 Transmisiune din sala de con

certe a Radioteleviziuhii a Con- L 

certului pentru vioară de Men- 

delsobn Bartoldi. Dirijor: Ema

nuel Elonescu. Solist: Ricardo 

Odnoposoff;

22,00 Recital poetic: Prevert;

22.30 „Povestea unui scaun" — film 

do animație;

22,40 Telejurnalul de noapte;

22.50 Buletinul meteorologic;

22,55 închiderea emisiunii.

IM EDITURA POLITICA A APARUT:

[iliDine le iKlii piniii! cursurile il tercorlle 
li tare se slHdiaza lialilil Wldolai [onmalsl Romii

Lucrarea cuprinde ternele: Partidul Comunist Român — conducătorul 
politic al poporului în construirea socialismului; Statutul Partidului Co
munist Român și rolul său în viață partidului; Calitatea de membru al 
Partidului Comunist Român; Organizarea Partidului Comunist Român pe 
baza centralismului democratic,- Organizațiile de bază ale Partidului Co
munist Român; Conducerea de către partid a activității economice; Parti
dul și organizațiile de masă și obștești; Munca ideologică a partidului.

Volumul cuprinde, de asemenea, „Statutul Partidului Comunist Ro
mân".

A apărut

LUPTA DE CLASA
Hr. 10/1066

SUMAR
Editorial: Epoca socialismu

lui victorios.
Aurel lancu: îmbunătățirea 

repartizării teritoriale a in
dustriei.

Vasile Liveanu: Istoria și 
filozofia.

Augustin Deac: Programul 
socialiștilor români din anul 
1886.

Demostene Botez: Un veac 
și jumătate de le nașterea au
torului „Internaționalei''.

Probleme
ale cercetării sociologice

Ioan I. Matei: Unele aspec- 
te ale activității sociologice,

Honorina Cazaou: Procesul 
de generalizare în sociologie

Puncte de vedere
Virgil Stancovici: Din pro

blemele scienticii-
Titus Priboi: Fenomenul li

terar și unele probleme meto
dologice actuale.

Teodor Vargolici: Muzeul li
teraturii române.

Documentar
Eugen Phoebus: Restructu

rări în lumea garanțiilor.

Critică și bibliografie
Oastea Barbu; Un tablou al

României socialiste la sfîrșitul 
șeșenalului.

Gamil Mureșan: Adunarea 
Națională de la Blaj.

Felicia An tip: Gei 35 mili
oane de anonimi.

PROGRAM DE RADIO
28 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 6,25 Program muzical 
de dimineață; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Uverturi pentru fanfară; 7,30 
Șirag de melodii; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Melodii și instrumente 
papu-lare; 8,25 MOMENT POETIC,-
8.30 La microfon, melodia preferată:
9.30 Sfatul medicului: Sarcina pre
lungită; 9,35 Orchestra de muzică 
populară a cooperativei agricole de 
producție din Românești, regiunea 
București; 9,45 Recital Nicanor 
Zaibaleta — harpă; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece pentru co
pii de Hilda Jerea; 10,15 Gu cînte- 
cul și jocul de-a lungul Someșului;
10.30 Vreau să ș£iu,- 10,55 Program 
interpretat de soprana Arta Flores- 
ou și baritonul Petre Ștefănescu-

CINEMATOGRAFE
28 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :' 
Albă ca zăpada, și cei 7 saltim
banci; Republica: Alfabetul 
fricii; PETRILA: Ultimul mili
ardar; LONEA — 7 Noiembrie : 
800 de leghe pe Amazoane; 
Minerul: Fanfan la Tulipe; A- 
NINOASA: Ge s-a întîmplat 
cu Baby Jane; VULCAN — 
Muncitoresc: Winetou II; CRI- 
VIDIA: Cineva acolo șus mă 
iubește; LUPENI — Cultural: 
Misiune extraordinară.

I.I.P.L PEIROWHI 
anunță’ 
Deschiderea noii uni

tăți „Gafe-bar — Carpâți" 
din orașul Petroșani, cu 
program zilnic 8-24.

Consumatorii pot găsi 
aici un bogat și va
riat sortiment de băuturi 
preparate la cerere, cafea. 
filtru și turcească pre-t_ 
cum și diverse produse de 
patiserie.

In unitate este mon
tat un tonomat cu cele 
mai noi discuri.

Goangă; 11,20 COORDONATE CUL
TURALE; 11,35 Buchet de flori mu
zicale; 11,45 Muzică populară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Sirnfo- 
nietta de Ion Dumitrescu,- 12,35 
Cîntece patriotice; 12,45 Muzică 
ușoară; 13,10 SeJecțiuni din opere
ta „Ana Lugbjana" de Filaret Bâr- 
bu; 13,30 Muzică populară cerută 
de ascultători; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Piese concertante de 
muzică ușoară; 14,40 Arii din ope
re; 15,00 Programul orchestrei de 
muzică populară a Filarmonicii de 
stat din Sibiu; 15,20 Anunțuri și 
reclame,- 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Spo-rt. Bule
tin meteorologic^ 16,15 Canțonete 
în ritmuri noi; 16,30 LECTURĂ ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI; 16,40 Creații corale 
contemporane; 17,10 IN SLUJBA 
PATRIEI; 17,40 Muzica și teatrul: 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Vărietăti 
muzicale; 18,40 RAD1OSIMPOZION : 
SOCIETATEA ȘI RĂSPLATA MUN
CII ÎNDELUNGATE; 19,00 O melo
die pe<adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Concert de qje- 
lodii românești (partea I); 20*00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (par
tea a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE. PĂ- 
RINȚI!; 21,20 Din succesele muzicii 
ușoare; 22,00 RADIOJURNAI Sport 
Buletin meteorologic; 22,20 Din via
ța de concert a Capitalei; 22,46 Pa
gini alese din muzica corală; 23,00 
Caruselul melodiilor; 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI;



3SMACWL ROST?

In cadrul procesului reproducției socialiste, organizațiile comerciale 
contribuie la desfacerea mărfurilor fabricate de întreprinderile producătoa
re. Pentru a-și îndeplini sarcinile do plan, organizațiile comerciale sînt do
tate de către stat cu fonduri circulante proprii care sînt completate prin 
credite bancare, IN FAZA APROVIZIONĂRII, creditul urmărește respec
tarea planului de acoperire cu mărfurile solicitate de populație, in funcție 
de sezon și specific local, precum și încadrarea în stocurile planificate 
la sfîrșitul lunilor sau trimestrelor. IN FAZA DESFACERII, se urmărește 
îndeplinirea și depășirea planurilor. Prin urmare, creditul bancar este pre
sent în toate fazele procesului de’ vehiculare a mărfurilor și urmărește 
respectarea prevederilor planului, satisfacerea cerințelor consumatorilor.

In ce fel gospodăresc trei dintre organizațiile comerciale ale orașului 
Petroșani — O.C.L. Alimentara. O.C.L. Produse industriale și Trustul ali
mentației publice — creditele ce le sînt puse la dispoziție de către bancă ? 
La această întrebare încercăm să răspundem în pagina de față.

BUNE Șl RELE
ÎN relația

CREDITUL BANCAR —
ORGANIZAȚIILE COMERCIALE
Cum decurge 
(aprovizionarea ?

In procesul satisfacerii nevoilor 
de consum, aprovizionarea are un 
rol precumpănitor; aceasta cere din 
partea aparatului comercial o preo
cupare permanentă pentru a cunoaș 
te cerințele populației și a le studia 
la timp, asigurînd, în funcție de 
sezon, mărfurile corespunzătoare. In 
Valea Jiului, in general s-au obținut 
rezultate bune' în această direcție 
fapt dovedit prin aceea că planurile 
de acoperire cu mărfuri, pe 9 luni 
aii fost îndeplinite la O.C.L. Alimen
tara în proporție de 101,3 la sută, la 
O.C.I', Produse industriale în pro
porție de 110,6 la șută, iar la T.A.P.L. 

'în proporție de 102,4 la sută, Obți
nerea acestor rezultate se explică 
prin aceea că mulți responsabili de 
unități au întocmit oportun comen
zile de mărfuri, iar acestea au fort 
onorate în termen de către depozi
tele cu ridicata. Se pot enumera 
multe unități care se ocupă de o a- 
provizionaro corespunzătoare. Este 
cazul magazinelor O.C.L. Alimentara
nr. 5 și nr. 15 Petroșani, nr, 49 Vul
can. a] magazinelor O.C.L. Produse 
Industriale nr. 25 Vulcan Și nr, 1, 2 
și 5 Petroșani, al restaurantelor „Mi
nerul" din Petroșani și ..Transilva
nia'* din Petrila.

După trei luni de la deschidere, prin magazinul de televizoare din Petroșani s-au vîndut aproape 1 000 de 
aparate eu ecran mic.

Sînt însă unități unde nu se asi
gură o aprovizionare ritmică, cu 
toate mărfurile existente în depo
zitele cu ridicata. Așa de exemplu, 
magazinele O.C.L. Produse industria
le nr. 36 și 39 din Uricani, magazi 
nele nr. 44 din Vulcan, nr, 20 Ani- 
noasa, magazinele O.C.L. Alimentara 
nr. 50 Vulcan Și 40 Aninoasa.
care In unele perioade nu au avut 
mărfurile specifice sezonului.

In procesul vehiculării mărfuri
lor, ONORAREA COMENZILOR de 
către 'depozitele cu ridicata are un 
roi important îp aprovizionarea ma
gazinelor. In această direcție există, 
lipsuri în special ia depozitele 
I.C.R.A. din Petroșani care onorează 
comenzile cu mari întîrzieri. 
Așa a fost cazul comenzilor nr. 
3251/30JX.1966 a magazinului 83 
Uricani, nr. 2044. 2045 și 2049 din 
6.X, 1966 ale magazinului nr. 35 
Cimpa, nr. 2068 din 5.X.1966 și nr. 
2065 din 8.X.1966, 2086 din 8.X.1966 
ale magazinului 31 Lonea.

Mdrfuri care 
așteaptă 
vînzarea...

Accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante contribuie la

O obligafie de
Cu prilejul efectuării actului de 

vînzare cumpărare, lucrătorilor 
din comerț ii se cere să aibe o ținu
tă corespunzătoare, să cunoască ca
racteristicile mărfurilor pe care le 
vind, tehnica lor de folosire, să fie 
bum pedagogi în prezentarea reală 
a calității mărfurilor. In caz contrar 
cumpărătorii își pierd încrederea în 
vînzători. Maj sînt multe de făcut 
și în direcția rapidității deservirii 
consumatorilor. La unele centre și 
magazine, în special în cartierul 
Livezeni, deservirea nu se face cu 
toate sortimentele de mărfuri și 
există zile cînd se produc aglome
rări. In alte magazine lipsesc sor
timente ca de exemplu pantofi pen
tru bărbați nr. 40-41, ulei îmbute
liat, sortimente de mezeluri și con
serve ceea ce nu face cinste Iu- S- 
torilor din comerț.

In cursul celor 9 luni ale anului 
curent, planul de desfacere, la O.C.L. 
Alimentara, s-a depășit cu 1,25 la 

i

folosirea eficientă a mijloacelor ma
teriale și bănești. La acest indicator 
rezultate bune a obținut O.C.L. Pro
duse industriale care a înregistrat O 
accelerare de 22 zile. Rezultate mai 
puțin mulțumitoare are T.A.P.L. unde 
s-a înregistrat o încetinire de 4 zile- 
Pentru respectarea acestui indicator, 
un factor important îl constituie 
desfacerea curentă a mărfurilor. 
Din verificările efectuate de orga
nele bancare cu privire la structura 
stocurilor de mărfuri, din evidentele 
întreprinderilor, se constată exis
tența unor mărfuri depășite sau greu 
vandabile: la I.C.R.T.I. de peste 
1 000 000 lei. Ia I.C.R.M, de peste 
700 000 lei și la O.C.L. Produse in
dustriale de peste 600 000 lei, mărfuri 
care n-au fost vîndute deși sînt 
in stoc de peste un an de zilfe. A- 
ceasta contribuie la încetinirea vi
tezei de rotație, la deprecierea va
lorii lor. Ia cheltuieli suplimentare 
pentru depozitarea sau recartarea 
lor. Nevinderea acestor mărfuri în 
termenul planificat, influențează ne 
gativ acumulările întreprinderii și. 
respectiv, ale statului nostru. Ban
ca Națională a Republicii Socialiste 
România nu creditează aceste măr
furi, în scopul determinării factori
lor de răspundere să ia măsuri de 
desfacere a lor.

cinste a lucratorilor din comerț
sută, la O.C.L. Produse industriale 
cu 11,7 la sută și la TA.P.L. cu 5,6 
la sută. Dacă se analizează însă rit
micitatea Îndeplinirii planului se 
constată că O.C.L. Alimentara, în 
lunile august și septembrie, și 
V.A.P.L., în lunile trimestrului III, 
n-au realizat sarcinile de plan fapt 
pentru care, în cazul existenței unor 
cauze subiective, au fost sancționate 
prin treceri la împrumuturi restante.

Dar, fn atenția organizațiilor co
merciale nu trebuie să stea numai 
îndeplinirea sarcinilor de plan ci și 
grija pentru satisfacerea nevoilor de 
consum în fiecare zi, lună sau tri
mestru, domeniu în care au fost și 
se mențin lipsuri. In această ordine 
de idei trebuie arătat că banca spri
jină prin credite toate acțiunile ini
țiate care contribuie la deservirea 
în cele mai bune condiții a cumpă
rătorilor. Astfel, instrucțiunile în 
vigoare prevăd că se pot efectua 
din credite bancare amenajări și 
modernizări de spații comerciale,

In dosul complexului comercial, din cartierul Livezeni, stau, bătute de 
ploaie și vînt, aceste lăzi goale. Așteaptă, cam de multișor, să fie ridicate 
de către I.R.V.A....

De_ ce stau 
ambalajele 
depozitate 
în magazine ?

Pentru conservarea mărfurilor, 
pentru păstrarea aspectului comer
cial în timpul transporturilor, aces
tea sînt ambalate corespunzător pre
vederilor STAS-ului, In acest cir
cuit normal al ambalajelor. Banca 
Națională acordă credite în condi
țiile creditării mărfurilor care sînt 
ambalate.

Problema recondiționării și valo
rificării ambalajelor a stat în aten
ția conducerii statului nostru. Au 
fost înființate întreprinderi regio
nale cu secții în toate raioanele 
— I.R.V.A. Trebuie arătat că în Va
lea Jiului, secția respectivă are însă 
multe lipsuri în ceea ce privește 
respectarea graficului de ridicare a 
ambalajelor de la magazine. Iată 
doar cîteva exemple : In loc să fie 
ridicate decadal, la restaurantul 68 
Uricani, ambalajele au fost ridicate 
în 8 și 29 iulie. La restaurantul 48 
Lonea nu s-au ridicat ambalajele în 
luna iulie. De la magazinul 28 Ani
noasa, de asemenea, nu s-au ridicat 
ambalajele în termen. Au existat si 
cazuri cînd se ridicau ambalajele 

dotări cu utilaj comercial, macani- 
zări de operațiuni manuale Șl alte 
lucrări menite să contribuie la ușu
rarea muncii în comerțul de stat și 
îmbunătățirea deservirii. In acest 
scop la O.C.L. Produse industriale 
s-au aprobat credite de aproape 
200 000 lei, sumă folosită în bună 
parte pentru amenajarea noului ma
gazin de vînzare a televizoarelor și 
achiziționarea de utilaje comerciale. 
La O.C.L. Alimentara este în curs 
de amenajare un magazin de cafea 
și dulciuri, iar T.A.P.L. a procurat 
trei mașini de curățat cartofi.

Nu trebuie neglijată nici aranja
rea vitrinelor, practicarea unei re
clame comerciale corespunzătoare, 
organizarea consfătuirilor cu cum- 
părătorii, acestea contribuind la 
popularizarea mărfurilor și formarea 
gustului consumatorilor. De aseme
nea nu trebuie pierdută din vede
re aranjarea interioară a magazi
nelor și raioanelor, modul de ex
punere a mărfurilor în rafturi.

goale numai parțial și numai un a- 
numit fel de ambalaje (numai lăzi 
navetă sau numai saci). Neridicarea 
ambalajelor în termen a determinat 
depășirea sumelor prevăzute în acest 
scop prin normative,- la O.C.L. Ali
mentara această depășire era Ia 
30 septembrie de aproape 100 000 
lei, iar la O.C.L. Produse industriale 
de aproximativ 10 000 lei. Aceste 
neajunsuri au grevat asupra benef'- 
ciilor unităților în cauză deoarece 
au determinat excluderea lor din 
garanția curentă a creditelor si tre
cerea la împrumuturi restante, pen
tru care li s-au aplicat dobînzi pe
nalizatoare. Existența ambalajelor 
in rețeaua de desfacere, pe lingă 
faptul că prezintă un aspect neplă
cut în activitatea comercială, blo
chează magazinele, îngreunează de
servirea consumatorilor, provoacă 
și pagube întreprinderii prin degra
darea lor. Se impune a se îmbună
tăți munca în această privință prin 
ridicarea ambalajelor din rețeaua de 
desfacere în condiții optime evitîn- 
du-se staționarea lor în stive. Con
sider că a venit timpul să se pro
ducă o cotitură în primul ’ rtnd în 
activitatea conducerilor depozite
lor I.R.V.A. din Valea Jiului.

Pagină realizată de :
DUMITRU PĂȚRĂȘCOIU

șef de serviciu 
la filiala Petroșani 
a Băncii Naționale 

a Republicii Socialiste România

Fotoreporterul a surprins pe responsabila magazinului, Boldog Elena și contabila Grozav Florica dinți 
explicații cumpărătorilor.

CÎTEVA CONCLUZii
Din cele relatate rezultă că în cadrul organizațiilor comerciale trebuie 

îmbunătățită munca organizatorică pentru o aprovizionare bună a magazi
nelor în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor, pentru asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor de plan. Fete necesar ca, așa cum s-a Indicat si la 
consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerț, să șe analizeze decadal 
modul de realizare a sarcinilor de aprovizionare cunoscînd că Banca Na
țională sprijină efectiv astfel de acțiuni. O preocupare de seamă va tre
bui s-o constituie folosirea cu spirit gospodăresc a creditelor bancare, asi
gurarea unui circuit normal al mărfurilor, impulsionîndu-se pe toate căile 
vînzarea mărfurilor cu circul -ție lentă, solicitarea de credite de mică me
canizare și, în final, existența unei permanente griji pentru satisfacerea ce
rințelor oamenilor muncii cu mărfurile necesare.



„4 STEAGUL ROȘW

intensa activitate
a delegației române la O.N.U

NtW YORK 26. — Coresponden
tul Agerpres, Nioolae Io'nescu, 
transmite: Agenda activității dele
gației române la sesiunea a 21-a a 
Adunării Generale se îmbogățește 
cu noi 
ciparea 
dunării 
cipale,

elemente. In afară de parti- 
nemij lucită la lucrările A- 
și ale comitetelor ei prin- 
concretizată printre altele,

de cuvânt pe 
celor mai im-

în numeroasele luări 
marginea problemelor 
portante . aflate în atenția . sesiunii, 
membrii delegației țării noastre des
fășoară, totodată, o intensă activi
tate de întrevederi și convorbiri cu 
șefii delegațiilor și reprezentanții 
diferitelor țări, cu înalte oficialități 
ale O.N.U., cu parlamentari străini.

HANOI 26 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a protestat pe lângă Comisia in
ternațională de supraveghere 
control în Vietnam în legătură cu 
bombardamentele întreprinse

și

de

întrevedere între Corneliu Mănescu 
și Paul Martin

Miercuri dimineața, ministrul a- 
făcerjlor externe, al României, Cor
neliu Mănescu, a avut o întreve
dere cu Paul Martin, ministrul de 
externe al Canadei. La întrevedere 
au participat, din partea română, 
Petre Bălăceanu, ambasadorul tării 
noastre Ia Washington și Constan
tei Flitan, director în Ministerul 
.Afacerilor Externe, iar din partea 
canadiană — M. H. Wershof, șeful

departamentului juridic din Minis
terul de Externe al acestei țări și 
K. Seaboon,, consilier. Convorbirea 
care a avut loc a prilejuit un util 
schimb de păreri asupra perspec
tivelor de dezvoltare a relațiilor 
dintre România și Canada, precum 
și asupra problemelor aflate pe or
dinea de zi a sesiunii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă.

Intîlnire cu N. Fedorenko 
și A. Dobrinin

Delegația română la sesiunea A- 
dunării Generale, condusă de mi
nistrul afacerilor externe Corneliu 
Mănescu, s-a întîlnit miercuri, la 
sediul misiunii permanente a țării 
noastre, cu N. Fedorenko, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S, la 
O.N.U., și A. Dobrinin, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Washing
ton. In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej și care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, au fost abordate

principalele probleme înscrise pe 
agenda actualei sesiuni. La întâlni
re au participat Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U., și Mia Groza — membri 
ai delegației țării noastre precum 
și L. Kutakov și A, Sevcenko — 
consilieri ai delegației sovietice.

Cu acest prilej, ministrul aface
rilor externe Corneliu 
oferit un dejun.

Mănescu, a

aviația americană 
pe teritoriul R. D. 
ne americane au 
ceastă zi o serie
regiunea Vinh Linh și din partea de 
nord a zonei demilitarizate.

la 24 octombrie 
Vietnam. Avioa- 
bombardat în a- 
de localități din

„LUNA-12" PE ORBITA 
CIRCUMLUNARĂ

Demonstrații contra războiului 
din Vietnam

NEW YORK 26 (Agerpres). — In 
fața unui hotel din New York, unde 
se desfășura ceremonia înmînărîi 
unei distincții președintelui Johnson, 
prin intermediul unui reprezentant 
al acestuia, pentru contribuția adu
să la acțiunile în vederea drepturi
lor civile, a avut loc marți o de
monstrație împotriva războiului din

Vietnam. Demonstranții, reprezen
tând organizația denumită „Clericii 
și laicii preocupați de războiul din 
Vietnam", au declarat, potrivit a- 
genției Reuter, că „acțiunile preșe
dintelui Johnson în domeniul drep
turilor civile sînt minuscule în com
parație cu ororile provocate prin 
războiul dus în Vietnam".

Introducerea ilegală de armament american 
în Coreea de sud

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Du
pă cum s-a mai anunțat, Ia 22: oc
tombrie a.c„ în Uniunea Sovietică a 
fost plasată pe o traiectorie de zbor 
spre Lună stația automată „Luția-12". 
In conformitate cu programul, -3 
23 octombrie, ora 22,12 (ora Mosco
vei) a fost corectată mișcarea ei.

In cursul zborului spre Lună, Ia 
25 octombrie, ora 23,47 (ora Mosco
vei), a fost efectuată frînarea sta
ției.

In urma manevrei efectuate cu 
succes, stația automată „Luna-12“ s-a 
plasat pe o orbită circumlunară a- 
propiată de cea calculată și a deve
nit cel de-al treilea satelit artificial 
sovietic al Lunii.

Potrivit datelor telemetrice. sis
temele și aparatajul științific de 
bord, destinat cercetării spațiului 
circumlunar, funcționează normal. 
Legătura cu stația „Luna-12" este sta
bilă.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile parvenite.

PHENIAN 26 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, într-o 
scrisoare adresată Comisiei țărilor 
neutre de supraveghere a armisti 
țiului din Coreea, generalul-maior 
Pak Ciun Kuk, reprezentant al păr
ții coreeano-chineze 
litare de armistițiu 
nunță introducerea 
partea americană în
a diferite tipuri de armament

a Comisiei mi
rt in Coreea, de- 
ilegală de către 
Coreea de sud 

Și

echipament de luptă. In scrisoare se 
subliniază că astfel de acte duc la 
intensificarea tensiunii din această 
țară și trădează o activitate îndrep
tată spre pregătirea unui alt răz
boi. Reprezentantul părții coreeano- 
chineze cere în scrisoarea sa luarea 
măsurilor corespunzătoare în vede
rea . încetării acestor acțiuni, pentru 
respectarea corectă a Convenției cu 
privire la armistițiu.

Acțiuni revendicative 
ale muncitorilor 
agricoli italieni

DUPĂ CONFERINȚA DE LA MANILA

Nici un element capabil să soluționeze 
cea mai gravă criză mondială actuală

Docu-
Confe-

: A
Intîlnire ca un grup 
de deputați englezi

Ita Palatul Națiunilor Unite a a- 
vut loc, de asemenea, o întâlnire 
între membri ai delegației române 
și un grup de deputați englezi ca
re vizitează O.N.U. Au participat 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu. 
reprezentantul permanent ai țării 
noastre la O.N.U., Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale a României,, și Nicolae E- 
cpbescu, reprezentant permanent la 
Oficiul O.N.U. din Geneva. Grupul 
parlamentarilor englezi, reprezen
tând diferite partide, a fost condus 
de deputatul 
deltnan.

laburist Maurice E-

Intîlnirea a prilejuit 
de păreri în legătură 
tea sesiunii Adunării i

; un schimb 
cu activita- 

Generale, e- 
voluția relațiilor intereuropene și 
alte probleme ale vieții politice in
ternaționale. Ea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

MANILA 26 (Agerpres).— 
mentele finale ale așa-zisei 
rințe pentru Vietnam, care a reunit 
îh' capitala Filipînelor pe Șefii de 
state și guverne ai celor șapte țări 
implicate în agresiunea din Viet
nam, confirmă previziunile despre 
conținutul dezbaterilor și țelurile, 
urmărite prin această „manevră po
litică" inițiată de S.U.A. (France 
Presse).

,.Conferința de la Manila, se sub
liniază în bilanțul trimisului special

Comandant SS în fa|a
VIENA 26 (Agerpres). — In fața 

Curții cu jurați din Viena au con
tinuat marți audierile martorilor în 
procesul intentat lui Leopold Lanz, 
fost comandant SS al atelierelor la-

tribunalului

Mîini 
spre

întinse 
relații de 
(Agerpres). — Luând

prietenie
ATENA 26 

cuvîntul marți în localitatea Ver
zia, primul ministru al Greciei, 
Stephanopoulos, a declarat că gu
vernul grec intenționează să strin
gs relațiile de prietenie cu țările 
vecine, menționînd România, Bul
garia ■ și Iugoslavia care, după cum 
a subliniat el, respectă principiile 
suveranității naționale, independen
ței și neamestecului în treburile

interne. „Sîntem dispuși, a spus 
Stephanopoulos să ne strîngem 
mâinile".

Vorbind despre relațiile dintre 
Grecia și Turcia, Stephanopoulos a 
relevat că în momentul de față au 
loc discuții între reprezentanții ce
lor două țări în 1 
unor posibilități de 
cale democratică a 
priote.

gărului de concentrare de la Tre
blinka. In« depoziția sa făcută în 
fața tribunalului, Benjamin Rock a 
declarat că . în timpul cît s-a aflat 
în acest lagăr a fost martorul a nu
meroase crime comise de Lanz.
a relevat că pentru a înfricoșa 
deținuți care ar fi încercat să 
vadeze din lagăr, fostul sergent 
a spînzurat personal în curtea 
gărului doi din deținuți.

E1
pe
e-

SS
la-

al agenției France Presse, Francis 
Lara, este oficial terminată, fără să 
fi adus cel mai mic element capa
bil să contribuie la soluționarea ce
lei mai grave crize mondiale ac
tuale". Această impresie o aveau 
marți seara cea mai mare parte din 
membrii delegațiilor la conferință. 
Calificată ca o „reuniune istorică", 
ea nu aduce în fapt nimic con
structiv. Conflictul vietnamez conti
nuă. Cele 11 pagini ale comunicatu
lui comun, redactat cu mare grijă 
după ce divergențele între punctele 
de vedere au întîrziat publicarea lui, 
nu conțin nimic nou. Dar, adaugă 
Francis Lara, „reuniunea a răspuns 
imperativelor imediate de politică 
internă ale unor șefi de state și 
guverne", în condițiile în care în 
țările respective urmează să se des
fășoare alegeri. In acest sens, pre
ședintele Johnson a fost principalul 
interesat. Rămîne însă de văzut dacă 
frazele cuprinse în comunicatul co
mun vor putea impresiona pe alegă
torul american la apropiatele ale
geri.

ROMA 26 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor revendicative fale 
oamenilor muncii de la sate, Min 
Italia, 400 000 de muncitori agricoli 
din Sicilia au început la 24 octom
brie o săptămînă de luptă. Această 
acțiune urmează după greva mun
citorilor agricoli din regiunea Eirti- 
lia-Romagna care 
tr-un miting: de

' Ferrara, 
țiuni în 
ganizații 
Sardinia,
din Italia revendică îmbunătățirea 
situației materiale și a 
de asigurări sociale.

s-a încheiat prin- 
masă în orașul 

de asemenea, ac- 
creării unor or-

Au loc, 
vederea 
de masă a păstorilor din 
Oamenii muncii de la sate

COLUMBIA

sistemului

■ > 
j

III
KINSHASA 26 (Agerpres). — Lo- 

cotenent-colonelul Leonard Mulam- 
ba, prim-ministru al Congoului 
(Kinshasa) a fost îndepărtat de la 
conducerea guvernului, funcția sa 
fiind preluată de șeful statului, ge
neralul Mobutu. Conform unei or
donanțe date publicității miercuri la 
Kinshasa, fostului prim-ministru i-a 
fost încredințat portofoliul apărării 
naționale (deținut de Mobutu), dar, 
menționează corespondentul agen
ției France Presse, el ar fi refuzat

vederea
■ soluționare

problemei

găsirii 
pe 
ci-

I
I
I

PE SCURT

Răfuiala guvernului 
cu studenții

BOGOTA 26 (Agerpres). — Gu
vernul columbian a anunțat că li
derii studenților participanți la ac
țiunile de protest desfășurate luni 
la Universitatea din Bogota vor fi 
judecați de un tribunal militar. A- 
ceste acțiuni cu caracter antiguver
namental au avut loc în cursul 
vizitei făcute la universitate de 
președintele columbian, Restrepo. 
Peste 30 de studenți au fost ares
tați, iar universitatea a fost ocu
pată de armată.

Federația studenților din Colum
bia a comunicat că își va chema 
membrii la grevă în semn de pro
test împotriva ocupării universității 
de către armată.

noul post, declarând 
se retragă din viața

In cercurile oficiale congoleze, 
semnalează corespondenții de pre
să, se apreciază că noua măsură 
a generalului Mobutu ar fi fost de
terminată, între altele, de „atitudi
nea șovăitoare" pe care fostul pre
mier o adoptă față de anumite pro
bleme externe și mai ales interne, 
venind în contradicție cu alte per
sonalități politice congoleze.

că dorește 
politică.

să

I 
I
I
I
î
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• PARIS. La Paris a avut loc 
ședință a Comisiei mixte ungaro- 
franceze de colaborare culturală, 
care a elaborat programul de co
laborare în domeniul cultural și 
tehnico-științific între cede două țări 
pe anii 1967—1968. Planul prevede, 
printre altele, schimburi între uni
versități, organizări de expoziții, 
schimburi de formații artistice, sta
bilirea unor contacte tehnico-știin- 
tifice sistematice, 
legații științifice.

o

schimburi de de-

Agenția TASS 
26 octombrie, A- 
președintele Con-
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• MOSCOVA, 
transmite că la 
lexei Kosîghin, 
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a
primit la Kremlin pe regele Hassan 
ai II-Iea al Marocului, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

# VARȘOVIA, In urma vizitei 
făcute în Polonia de delegația Con-

56 Tel. Interurban 322, automat 269

siliului național de cercetări știin
țifice din Italia, la Varșovia a fost 
semnat un acord cu privire la e- 
fectuarea de cercetări și 
buri științifice reciproce, 
prevede un schimb de 
științifici în toate ramurile 
teresează cele două țări.

schim- 
Acordul 
lucrători 
care in-

• SAIGON. Un incendiu violent 
care a izbucnit pe bordul port
avionului american „Oriskany" a 
provocat explozia munițiilor și 
moartea a 30 de marinari și avia
tori. Portavionul american navi
ghează în vecinătatea coastelor Re
publicii Democrate Vietnam, de pe 
bordul său decolând bombardierele 
americane care atacă această țară.

• BEIRUT. La Beirut a fost inau
gurată marți o nouă bancă. Jumă
tate din capitalul acestei bănci, 
creată la un interval așa de scurt 
după crahul băncii „Intra", va fi 
furnizat de „Internațional Bank" 
din Washington, restul fiind acope
rit de alte bănci libaneze și străine.

• BELGRAD. Marți a fost sem
nat la Belgrad un acord, potrivit 
căruia R.S.F. Iugoslavia va acorda 
Pakistanului un credit în valoare 
de 30 milioane dolari, sumă cu a- 
jutorul căreia întreprinderile pakis
taneze vor putea să-și procure uti
lajul necesar din Jugoslavia.

KENNEDY. La Cape 
fost lansată miercuri o 

tipul „Atlas-Centaur". 
de la N.A.S.A. (Admi-

• CAPE 
Kennedy a 
rachetă de 
Specialiștii
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic) intenționează să ve
rifice motoarele acționate cu hi
drogen lichid ale acestei rachete, 
care urmează să fie folosită pen
tru lansarea 
„Surveyor".

Lansarea 
marți, dar a
unor defecțiuni tehnice.

navei cosmice lunare

trebuia să aibă ioc 
fost amînată din cauza

PE SCURT
Tiparul î I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


