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DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
Lupenenii cu planul 
pe 9 luni îndeplinit

Cea de-a doua decadă din luna 
septembrie se remarcă printr-o rea
lizare. demnă de relevat: colectivul 
celei mai mari exploatări carbo
nifere pe bazin, deținător al stea
gului de unitate fruntașă pe ra
mură,' și-a îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe primele 
3 trimestre ale anului.

Munca perseverentă a minerilor

Plenara Consiliului 
Național al Femeilor

lupeneni s-a împletit în acest .an 
cu strădaniile multilaterale ale. cor- 
pului tehnico-ingineresc pentru .ex
tinderea. metodei de exploatare eu 
abataje'.cu .front lung, a mijloace
lor mecanizate de tăiere și trans
port, peiftrn- perfecționarea orga
nizării producției și muncii, folo
sirea judicioasă a efectivelor, și a 
timpului de. lucru. Strădaniile și-au 
arătat din plin eficiența : minerii 
Lupeniuiui au realizat de la înce
putul anului o productivitate de 
1,410 tone J>e post față de 1,347 to
ne pe post planificat. Iată calea care 

‘VSU" EXIGENTĂ Șl RECORDURI
Cu mai puțin de două 

luni în urmă, construc
torii ce durează viitorul 
edificiu industrial de la 
Porțile de Fier — Sis
temul hidroenergetic și 
de navigație — vesteau 
că au reușit ca la te
meliile obiectivelor afla
te in lucru să toarne 
zilnic 1 800 m c de be
toane. Acesta era un 
succes, o realizare care 
îi arăta colectivului de 
pe' malul românesc că 
a ajuns la dimensiunile 
zilnice indicate de cal
cule pentru ca lucrările 
să se desfășoare în con
tinuare potrivit preve
derilor din grafic. „Este 
un merit deosebit al 
constructorilor noștri — 
spunea ing. Iancu Pen- 
teș, secretarul comitetu
lui de partid pe sistem, 
că au reușit ca în mai 
puțin de o lună să spo
rească cu 150 m c can
titatea zilnică de beton 
turnat. Deși rezultatele 
sint bune, ne străduim 
ca intr-un termen scurt

să depășim cantitatea de 
396 vagoane beton și 20 
vagoane oțel-armături 
cit se realizează acum 
intr-o zi pe șantier".

De atunci pe diagra
me au fost Consemnate 
numeroase succese, in 
„zilele record" organiza
te din inițiativa echipe
lor ce pun bazele eclu
zei, ■ centralei electrice 
și porturilor s-a ajun ' ■ 
la 2 300, 2 500, apoi la 
2 690 m c de beton fa
bricat și turnat. Și acest 
buchet de realizări a 
fost completat la sfârși
tul lunii trecute cu unul 
nou : 3 030,5 m c beton, 
adică mai mult de 790 
vagoane preparat intr-o 
zi și trimis pe șantiere. 
A fost unul din sutele 
de recorduri la care au 
fost martori, în cei trei 
ani ce s-au scurs de kt 
inaugurarea lucrărilor, 
miile de constructori ca
re dau altă configura
ție locurilor de la Por
țile de Fier. Efectul lor, 
rezultatul întrecerfâ en- . 
tuztaste ce se desfășoa

ră aci s-a concretizat in 
devansarea lucrărilor la 
numeroase obiective. În
chiderea batardoului ce
lular și evacuarea ape
lor din incintele 1-A și 
1 B cu cite două luni 
și jumătate mai devre
me, depășirea volumului 
de lucrări prevăzut cu 
20 000 m c la betoane, 
100 000 m c la excavațtt 
și 11 000 m c la dragaje 
sînt cîteva fapte care 
prezintă sintetic o parte 
din realizările obținute 
pe acest mare șantier.

In legătură cu stadiul 
actual al. lucrărilor, ing. 
I, Leuștean, reprezentan
tul beneficiarului, afirma 
că în prezent în incintă 
batardoului constructo
rii români, sînt în avans 
față de grafic. Un avans 
însemnat. s-a cîștigat p‘e 
șantierul viitoarelor căi 
de circulație — șoseaua 
națională, și calea ferată 
— unde planul anual a 
fost ■ îndeplinit încă de 
la începutul lunii au
gust.

a asigurat colectivultti minei de
pășirea planului de i* începutul se
nului cu. 38 000 Ut» cărbune, în
făptuirea angajamentului anual și 
abținerea unei economii de 512.000 
lei’

In fine, e plus 
ia investiții

Decada a doua din septembrie 
mai are o semnificație: e vorba de 
un fapt de mult „neînregistrat". 
Sectoarele de investiții și-au depă
șit sarcinile de plan ! Pe combinat 
volumul lucrărilor miniere. execu
tate în plus se cifrează la 35,4. ml. 
Cele mai mari depășiri s-au obți
nut, de Qătrb sectoarele de inves
tiții ale minelor LupeniJ + 33 ml), 
Dîlja (+ 21,6 m 1), Petrila (+ 15,9 
ml) și sectorul Liveăehi (+ 7,5 nil).

In schimb sint și „datornice** 
sectoarele rămase tot... în urmă. La 
Uricani minusul la investiții e de 
29,3 m 1, la Vulcan de 5,7 m 1, la A- 
ninoasa de 4,2 ml, iar la Păcoșeni 
de 2,3 ml. Cînd Vor ține și aceste 
sectoare „cadența ritmicității" ?

Dar celelalte 
exirlmtiri ?

Dar celelalte exploatări cu ce se 
pot mindri ?Cu prea puține! Adică 
de loc. ■ ,

Irt ce-a de-a două decadă, toate 
exploatările -*■ cu excepția mine
lor Lupeni și Lonea — care au. un 
plus de cite 4471, respectiv... 8 to
ne, au .cont(nuat..să acumuleze „mi
nusuri". Și iată cum : cea mai ma
re răminere in urmă s-a înregis
trat la mină Aninoasa —' 4839 to
ne, apoi' Ia Dîlja — 4 271 tone,
Vulcan — 2 548 tone, Paroșeni — 
1098 tone, Petrila *- 955 tone si 
Uricani — 491 tone.

O lună „tipică» de MUNGÂ NE
RITMICA. Rămîne de văzut- ce 
mai „salvăm** în ultima decadă,

ILa mina Dîlja, șantierul 

T.C.M.M. a început lucrările de 
construcție a turnului puțului 

principal de extracție.
IN CLIȘEU : Eierar-betoniștii 

Niță Horea si Afloare Aiexan 
dru din brigada lui lies Gheor- 
ghe „țes" dantelăria de metal 

Ia viitoarelor ziduri de beton.
Foto : N< Moldpveanu

...S-au încheiat trei 
ani de muncă intensă, 
de dăruire de sine și 
înaltă exigență profe
sională aepuse pe șan
tierul Viitoarei porți a 
luminii și prieteniei de 
lingă Turnu SeVerin. 
Constructorii, care in 
primul an au organizat 
șantierul, în al doilea 
au forțat bătrînul flu
viu să-și părăsească al
bia 'milenară ■ pe o în
semnată porțiune, iar 
in următorul au pus 
temeliile principalelor 
obiective, cedează trep
tat locul montărilor. A- 
cum această lucrare se 
desfășoară intens la e- 
:-luză și centrala elec
trică. Simultan, în anul 
al patrulea, care a în
ceput, bețoniștii iși con
tinuă activitateâ'.și, bi-- 
neînțeles, și... racordu
rile, pe care le dorim 
să fie în număr bit mai 
mare. t

MARIN COÂNDA
„ corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Oltenia

Joi, 21 septembrie, a avut loc 
ședința planară a Consiliului Na
țional ai Femeilor, care a dezbă
tut darea de seamă privind activi
tatea desfășurată de Consiliul Na
țional, comitetele șl comisiile . de 
femei, după Conferința Națională 
și pînă in prezent, precum Și mă
surile care* să asigure îmbunătăți
rea muncii în rîndul femeilor. .

La plenară au participat repre
zentanți ai' organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor ministere și in
stituții centrale.

In darea de seamă .prezentată de 
tovarășa Suzana Gâdea, președinta 
C.N.F., s-a subliniat creșterea con
tribuției Consiliului Național, co
mitetelor și comisiilor femeilor la

Plecarea unei delegații a 0. C. 
al P.C. R. ta Guineea

Joi, dimineața a părăsit * Capitala 
o delegație a Comitetului ..Central 
al Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Petre . Blajovicl, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C;C. al P.C.R., care, la 
invitația Partidului democrat din

Din nou pe „Calea laptelui**
Cu trei luni în urmă semnam în 

ziarul ..Steagul roșu» articolul 
„Calea laptelui" mai prezintă . ne
bulozități". Se arăta; attm.fi că- de
seori laptele' e: de-sliib& calitate, 
cdrițihțtftir .e grWnia-lJiin'd.de /fini
te oH'Sufe limita; De ce ?' La . mic
șorarea conținutului.. de grăsime 
își aduceau ,dontribuțra‘ in- mare 
măsură și responsabilii unor ma
gazine prȘfitînd ■ de faptul că bi
doanele "nu erau slgSlate’ ide către 
fabrică La insistențele organelor 
noastre sanitare, conducerea fa
bricii a luat măsuri ca toate bi
doanele să Pe sigilate. Așa se face 
că Și calitatea produselor s-a mai 
îmbunătățit întrucîtva. Dan îmbu
nătățirea e prea infimă. Ceea* ce' 
nemulțumește cel mai mult., orga
nele sanitare este starea igienico- 
ăahitară necorespunzătoare de la 
fabrică. In. ultimul _ timp, ori de 
cite ori avem că itinerar ..Calea 
laptelui" ne punem întrebări ca a- 
cestea : lucrătorii : de la secția 
I.C.I L I.ivezeni nu cunosc sau nu 
vor să știe că sectorul lapte re
clamă o igienă deosebită ? De ce 
nu le-o fi în clar, o dată și pentru 
totdeauna că însesi calitatea pro
duselor e influențată de grija cu 
care acestea sînt' fabricate, năs- 
trate?! — . •

Sondajele făcute recent 'la fa
brică au scos în evidență; aceleași 
carențe : neresiwtarea normelor 
igienido-sanitare. Astfel, personalul 
fabricii folosește echipamentul de 
protecție doar cînd sînt controale 
în fabrică. O mare parte a salaria- 
țilpr nu ș.e prezintă la vizita me
dicală la,, datele stabilite.1 Așa jsînt: 
Tașcă Cornelia, Betar Măria, Ba- 
nea lire, lacob Elisabejtar, Hrițcu 
Profira, Betghezan Olimpia și;alții. 
De asemenea, aparatura, utilajele 
cu care este dotată fabrica nu sînt 
întreținute ea lumea de către e- 
Chipele conduse de Tașcă Corne
lia și Stpica Constantin. Vestiarele 
și alte locuri mai- „ascunse", ve-

In pagina a 2-a : 
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Anchetă — „

antrenarea lor la . activitatea so
cială a țării. Pentru ridicarea in 
continuare a nivelului activității în 
rîndul femeilor — a arătat vorbi
toarea — este necesară perfecțio
narea actualelor iorme și metode 
de muncă. ■ j

Exprimîndu-și deplina adeziune 
față de hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., cu privire 
la îmbunătățirea activității politico- 
educative în rîndul femeilor, parti
cipantele la dezbateri au scos în 
evidență răspunderile ConsiiiuM 
Național, comitetelor și comisiilor 
femeilor, celorlalte ■ organizații
masă și 
trale în 
doptate de partid.

obștești și instituții cen-ț 
înfăptuirea măsurilor a-

-I
I
5
I
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Guineea, va participa lă lucrările 
celui de-al VUI-lea Congres Națio
nal al acestui partid.

Din delegație face parte tovară
șul Constantin. Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

derii sînt pradă dezordinii. Despre 
toate aceste nereguli organele sa
nitare le-au‘mai atras atenția sa- 
lariaților fabricii. Dar,.. Atît con
ducerea'fabricii cît;șî muhcitoihi de 
aici ț-ali țintit' seama, de ele' n-au 
dăuthvsli-șf rejn-dieze'lipsurile. AȘS- 
ta ne-a obligat să trecem lâ măsuri. 
Astfel, persoanele recalcitrante de 
la fabrică- au fost amendate în 
ziua de .31 aygușț cu. 3 00.0 lei.!. Sînt' 
nemulțumiți de amenda- primită 
dar nu Încearcă nici actim să-si re-

Olimpia ALMAȘAN
■ chimist principe1 la Inspectoratul

* sanitar de stat Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

VIZITAT!
MUZEUL 
MtNIERITULUI

Muzeul minieritului din Petroșani, 
strada N. Bălcescu nr. 2, este des
chis ziliiic între orele 10—20, cu 

excepția zilei de luni

attm.fi
d.de


a STEAGUL BQȘB.
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Oricare ar fi domeniul în care lucrează, indiferent de 
funcția pe care o ocupă, omul muncii, «atașat de dorința de 
a desfășura o activitate care să răspundă exigențelor sporite 
ale actualei etape de construcție economică și social-cultU- 
rală, de a fi la curent cu problemele majore pe care le ridică 
viața, așteaptă zilnic ziarul cu un interes profund. Tribună 
a experienței Înaintate, izvor de învățăminte pentru rezol
varea celor mai diverse aspecte ale activității economice și 
obștești, instrument eficace de combatere a atitudinilor Îna
poiate, a tot ce frinează mersul nostru Înainte — așa se În
fățișează cititorului „Scintela" și, urmînd exemplul ei, în
treaga noastră presă,

Cînd sosește presa în localitate, la chioșcuri, în între
prinderi sau instituții ? Cum este prezentată cititorilor ? Ce 
măsuri se iau pentru difuzarea ei largă, și operativă?

Răspunsul Ia aceste Întrebări reflectă preocuparea orga
nizațiilor de partid, a organelor care răspund de difuzarea 
presei pentru ca ziarul să-și îndeplinească importantul său rc‘.

I 
I
I 
I
I

DE LA ROTATIVA
LA CITITOR

Cînd sosește?
Valoarea ziarului este în 

mod indisolubil legată de con
ținutul său, de competența cu 
care este scris, veridicitatea 
faptelor și de operativitatea 
eu care el ajunge în mina ci
titorului. Abia ieșit > din ro
tativă, ziarul pornește la 
drum. Mașini, trenuri, avioa
ne stau la dispoziția presei 
pentru a putea ajunge cit mai 
operativ la destinație. In ur
ma măsurilor luate, presa cen
trală sosește cu cel puțin 7—8 
pre mai devreme decît înain
te. Deci la mai puțin de 8 ore 
de la tipărire se difuzează în 
toate colțurile țării. Ce se în- 
tîmplă însă cu ziarul local ? 

in mod normal ultimul nu
măr este tipărit la ora 3,30 
dimineața. Să vedem cînd so
sește în localitățile Văii Jiu
lui.

Da la oficiul, B.T.T.R. nr. 2 
Petroșani în fiecare zi la ora 
5,30 pleaeă două mașini spre 
tipografie. De aici, una plea
că spre Lonea și Petrila. Zia
rele pentru Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricani sînt aduse 
la gară și cu trenul de 6,10 
sînt trimise la destinație. Pen
tru mai multă operativitate 
ziarele centrale din ziua res
pectivă sînt aduse cu o ma
șină de la Simeria. Așadar, 
totul merge normal. Dar de 

.e totuși' există unele pertui- 
bațti ? Iată ce ne-e spus res
ponsabila cu abonămerttele, to
varășa Wincfaind Ana: „In- 
tîmpinăm greutăți în cazul 
cînd trenul întîrzie sau mași
nile se defectează. Acum, in 
prag de iarnă, mașinile tre
buiesc revizuite. Alte proble
me nu se iscă deocamdată".

In ziua de 16 septembrie 
am vizitat două chioșcuri de 
ziare din Petroșani. La chioș
cul nr. 1 de pe peronul gării, 
tovarășul Cărare Ion spunea 
că în general nu întîmpină 
nici un fel de greutăți. Ne-am 
deplasat apoi la chioșcul nr. 
91. Și aici am primit același 
răspuns. Atunci am cerut 
„Drumul socialismului" din 
acea zi. Vînzătoarea a făcut 
ochi mari și a spus că nu-l 

are. Era ora 11, și fncă ziarm 
nu sosise. La oficiul P.T.T.R. 
Uricani ziarele sosesc aproa
pe cu regularitate la ora 8 
dimineața. Acest lucru este 
îmbucurător. Dar la mină ele 
ajung uneori la ara 9. Moti
vul? Uneori presa, este lăsată 
direct la chioșcul din incinta 
exploatării iar de aici mașina 
pleaeă la poștă. In asemenea 
cazuri ziarul sosește devreme 
și la mină. ^Alteori și presa 
de la mină este dusă la poștă 
unde stă destul de mult, ca 
apoi să se reîntoarcă la mină. 
Deci cale-ntoarsă. Această ca- 
le-ntoarsă durează cit codată o 
oră și mai mult deși e vorba 
doar de 8 bm. Așa a fost și în 
ziua de 14 septembrie a. c. 
Ziarele eu ajuns la ora 9,30 
la chioșcul minei. Apoi, de 

foarte multe ori vînzătoarea 
de aici nu-și respectă progra
mul. Orarul afișat aici a 
doar... orar pe hîrtie.

★

Deci ici o mică întîrziere, 
dincolo alta și iată că ziarele 
nu se primesc la timp. Pe cînd 
remedierea acestor deficiențe?,

Răspunsul la această între
bare îl așteptăm cu nerăbda
re de la tovarășii de la cen
trul de difuzare a presei, de 
la diriginta oficiilor P.T.T.R. 
din localitățile Văii Jiului, de 
la factorii poștali și de la 
toți acei de care depinde so
sirea șl difuzarea la timp a 
ziarelor.

In Valea Jiului există trei 
forme organizate de difu
zare a presei: prin f actorii 
poștali, chioșcurile cu vîn- 
zare liberă din localități, ghi
șeele de la unele exploatări 
miniere. Fiecare din aceste 
forme își are avantajele și 
dezavantajele ei, Spre a le 
afla am cerut părerea unor 
membri de partid și altor oa
meni ai muncii.

GUBAȘ IULIU, membru al 
comitetului de partid E. M. 
Lonea. ba noi ziarele sosesc 
la timp, cunoaștem ora preci
să cînd caietele de ziare se 
pot lua de la Oficiul poștal

Cum se difuzează ?
din Lonea. Ele sînt ridicai:: 
cu regularitate și transportate 
în gara mică. De aici la gu
rile de mină. Ghișeul de di
fuzare a presei de la Cimpa 
II, spre exemplu, este insta
lat tocmai'la'poarta de intru
de în incintă. Orarul ghișeu- 
lui este în așa fel întocmit in
cit ziarele se pot lua zilnic 
de abonații din toate trei 
schimburile. Există totuși un 
neajuns. Minerii din schim

bul II își ridică ziarul deubia 
le amiază.

CIUR IOAN, pensionar. Am 
abonamente acasă. Primesc în 
fiecare zi ziarul, dar tîrzin 
intre orele 15—16, așa că pre
fer să-l cumpăr de la chioșc.

CĂLUGĂRU VICTOR, fac
tor poștal Oficiul P.T.T.R. 
Vulcan. Mă simt oarecum je
nat că difuzez mai puține zia
re și reviste decît Unii din co
legii mei. Sectarul meu este 

Insă foarte greu Deservesc 
nu mai puțin de 18 blocuri 
din care 15 blocuri turn. Lif
turile nu funcționează, iar la 
casa scărilor nu există cutii 
poștale. Vă daji seama cit tre
buie să urc și să cobor.

In ultima vreme la Uricani 
s-a înregistrat un număr tot 
mai mic de abonați. Tovarășa 
Guran Stela, responsabilă cu 
abonamentele la Oficiul 
P.T.T.R. din localitate a mo
tivat acest lucru cu numărul 
Insuficient de factori poștali. 
Din actst motiv, susține dîn- 
sa, in luna august liceul din 

localitate n-a făcut nici un 
abonament, iar în septembrie 
același lucru s-a întîmplat la 
sfatul popular.

S-a cerut părerea unui abo
nat la domiciliu din Uricani.

RAȚĂ ION, muncitor. Sînt 
abonat la „Drumul socialismu
lui". Eu sînt mulțumit de fe
lul cum mi se aduce ziarul a- 
casă. Dar vă spun cele rela
tate de un coleg de-al meu 
de muncă. El stă în‘ cartierul 
Sterminos și afirmă că ziarul 
„Steagul roșu" din ziua res
pectivă îl primește între orele 
15—16.

Din programul stațiilor noas
tre de radio nu lipsește in 
nici o dimineață sumarul pre
sei. Este un mijloc operativ 
și eficient de a aduce la cu
noștința oamenilor muncii 
principalele probleme tratate 
în ziarele centrale din ziua 
respectivă. Prezentarea conți
nutului ziarului face parte 
integrantă din munca politi
că de masă desfășurată de or
ganizațiile de partid, de co
muniști. ba prezentarea zia
rului trebuie să-și aducă con
tribuția și organizațiile de 

sindicat și U.T.C., toți facto
rii care răspund de pătrun
derea presei în rîndurile ma
selor.

Cum se faee in Valea Jiu
lui prezentarea ziarelor ?

— Avem membri de partid 
care au primit sarcina de a 
se ocupa de colectarea abona
mentelor — ți se răspunde de 
către unii secretari ai organi
zațiilor de bază de la exploa
tările miniere, solicitați să 
relateze cum se ocupă de a- 
ceastă importantă muncă. 
Despre îndrumarea acestor

Cum este prezentat ?
■MaMaMMtoMMHnahHauegBgnMMgMM
tovarăși nu se spune mare 
lucru deoarece de multe ori 
nici nu se face aproape nimic 
în această direcție. In aseme
nea condiții nu-i de mirare 
că activitatea difuzărilor vo- 
luntari se răsturnă in exclusi
vitate la colectarea abonamen
telor la salar. Cit privește 
chioșcurile din localități, popu
larizarea ziarului se face in 
mod sporadic și uneori cu 

multă întîrziere. Aproape fără 
excepție, la chioșcurile de di
fuzare a presei sînt prezenta
te ziare ce au apărut cu o zi 
două in urmă. Or, o aseme
nea „popularizare" este lip
sită de sens și eficiență.'

Despre felul cum este pre
zentat și popularizat ziarul la 
E. M. Lonea ne-a relatat tov, 
Olteanu Dumitru, secretarul 
comitetului de partid pe ex

ploatare. La noi, a arătat to
varășul Olteanu, prezentarea 
ziarului se face de difuzării 
voluntari și de membri de 
partid, fiecare pe schimbul 
care lucrează. Ar fi necesar 
însă ca atunci cînd vin pe 
teren, instructorii de la difu
zarea presei să nu se intere
seze doar de numărul abona
mentelor ei să desfășoare c 
muncă de prezentare a ziaru
lui, să îndrume difuzorii vo
luntari și tovarășele de la 
ghișee in acest sens.

Cum pătrunde?
Dat fiind faptul că ponde

rea cea mai mare a salaria- 
țtoor eate la exploatările mi

Eaptoatarea Nr. abonamentelor i#n ziar revine la

E. MI. honea 1 480 2 salariați
E. M. tfricam 750 2 >1
E. M. Aninoasa 830 3,3 r»
E. M. Petrila 920 3,5 <»
E. M. Dîija 248 5,6 ir
E. M. Vulcan 554 6,6
E. M. Lupeni 640 8 «1

Deci, chiar și la exploată
rile miniere Lonea și Uricani 
untie se stă ceva mai bine cu 
abonamentele, există doar un 
singur ziar (central sau local) 
la doi salariați.

Pentru a ilustra scăderea 
numărului de abonamente la 
exploatări am ținut să dăm

un exemplu. In luna ianua
rie, Ia E. M. Vulcan existau 
numai la ziarul „Steagul ro
șu" 90S abonamente. In pre
zent sînt doar 35, iar la toate 
ziarele 554. Comentariile sînt 
de prisoș.

Vom reveni cu ecouri pe 
marginea anchetei de față.

niere, am crezut de cuviință 
să relatăm cum pătrund ziarele 
:n rândurile minerilor.

In concluzie se poate afirma 
cu toată certitudinea că în 
munca de difuzare și prezen
tare a presei mai sînt încă mul
te de făcut. Deficiențe sînt în 
munca de colectare a abona
mentelor la exploatările mi
niere șj în celelalte unități e- 
conomice și instituții din Va
lea Jiului, în 
difuzarea ope
rativă a presei 
cit șl în pre
zentarea ei.

Spre a remedia această stare 
de lucruri, organizațiile de ba
ză trebuie să-și reorganizeze 
colectivele de difuzori volun
tari, să traseze celor mai buni 
comuniști sarcina de a se ocu
pa de pătrunderea largă a pre
sei în rândurile oamenilor 
muncii. Difuzorii voluntari să 
Be îndrumați să desfășoare o 
muncă politică permanentă de 
colectare și prezentare a zia
rului. Difuzorii voluntari, toți 

membrii de partid să discute 
cu tovarășii lor de muncă des
pre ceea ee este mai impor
tant în fiecare număr de ziar, 
să facă recomandări ce arti
cole să citească.

Prezentării ziarului trebuie 
să i se dea un caracter per
manent. Ziarul nu trebuie pre-.

Masuri ce se impun
zentat numai atunci cînd a- 
par unele hotărâri ale partidu
lui și guvernului nostru sau eu 
prilejul unor evenimente deo
sebite, ci zilnic și într-o gamă 
cit mai variată. Ziarele se pot 
afișa în sălile de pontaj, în 
holurile cluburilor și instituți
ilor, în stațiile C.F.R. și I.C.O 
și, bineînțeles, la chioșcurile și 
ghișeele de difuzare a presei.

Sosirea operativă a ziarului 
la cititor este o condiție de 

primă importantă. Tovarășii 
de Ia centrul de difuzare a 
presei să nu se declare mulțu
miți că de la ei ziarul a plecat 
la timp. -Datoria lor, ca și a di- 
riginților e să controleze în
treaga filieră pînă ce ziarul a- 
junge la cititor. Acolo unde se 
constată stagnări să se anali

zeze de urgență 
cauzele și să se 
ia măsuri de re
mediere a lor. 
E necesar, de 
asemenea, să 

se studieze care formă de difu
zare a presei s-a dovedit mai 
eficientă și pe baza celor con
statate să se extindă formele 
ce s-au dovedit mai bune.

Există e adevărat și unele 
greutăți cum ar fi lipsa de cu
tii poștale Ia casa scărilor, a 
numărului redus de factori 
poștali dar în dosul lor se as
cunde și o doză de comodi
tate.
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Arta fotografică este îmbrățișată de un număr mereu mai larg de amatori. Fotoreporterul nostru a 
surprins un aspect de Ia expoziția cercului foto din holul clubului sindicatelor din Lupeni.

mozaic
Primul furnal de 1700 metri cubi

ConMrui'lta priatilui lurnal
1 700 m c de la Combinatul side
rurgic dia (fctati * atlas cota »«- 
ximă de înălțime — 31,1 metri- A- 
cest reper figurează în programul 
de lucrări printre obiectivele fi
nale, furnalul urmînd să fie dat în 
exploatare pîhă la sfîrșitul anului. 
Capacitatea lui este de t Q75 oqo 
tune pe an, fiind cel mai mare

construit ptnă In prezent în țară. 
Montorii instalează acum aparatele 
de Încărcare a furnalului ți meca
nismele din bala hoțiilor, finisează 
ultimele obiective anexe.

Cel de,a| doilea furnal de aceeași 
capacitate, aflat da asemenea jn 
construcție, este prevăzut să fie 
terminat într-un termen cu cjteva 
luni mai acprt dpcît primul.

Document din viața Ecatermel Teodorpiu
In fondul Bibliotecii „V. A. U- 

reche“ din Galați a intrat recent 
un nou document de valoare în- 
făfișind a secvență din viața e- 
roinei Eeaterina Teodoroiu.

Documentul — o scrisoare de 4 
pagini — a fost predat de pensio
narul Teodor Popescu din Galați, 
fostul ei comandant și destinata
rul scrisorii. Intre altele, tînăra

voluntară îl anunța că șe află la 
Iași, că a fost rănită la ambele 
picioare și la genunchi. In a doua 
parte a scrisorii, sublocotenentul 
E. Teadoroiu îl încunoștințează pe 
comandant că a predat arma re
gimentului 13 și își exprimă re
gretul că, fiind rănită, a trebuit 
să șe despartă de ostași, de co
mandantul său.

Arhitect inventator

JIRXAL PIONIERESC
S-a încheiat în școli 
constituirea consiliilor 
Organizației pionierilor

O dată cu reluarea anului, școlar 
au reîncfeput și activitățile pionie
rești In toate școlile generale din 
Valea Jiului s-a încheiat cpnstitui- 
rea consiliilor Organizației pionie
rilor. Formate din cadre didactice, 
părinți, ingineri, medici, activiști 
pe tărîm cultural, aceste consilii au 
menirea de a conduce și îndruma 
activitatea pionierilor din școli, de 
a iniția acțiuni atractive, intere
sante la care să fie atrasă întreaga 
masă de elevi. In prima ședință de 
lucru, ele au luat în discuție pla
nul de activități preconizate a fi 
inițiate, de unitățile de pionieri în 
acest trimestru al anului școlar.

La Casa pionierilor
Activități interesante, utile, atrac

tive, iată ce și-a propus să orga
nizeze pentru pionieri, în acest an 
școlar, conducerea Casei pionierilor 
din Petroșani. In acest scop aici 
vor funcționa un cerc foto, cercul 
de miini îndemînatice, un cerc de 
electromecanici și unul filatelic. Se 
va organiza, de asemenea, un cerc 
de basme, iar amatorii vor putea 
practica tenis de masă. O noutate 
îrl activitatea Casei pionierilox- o 
constituie înființarea unui cine- 
elub Pionierii care-1 vor frecventa 
vor avea astfel posibilitatea să ia 
contact direct cu cea de-a 7-a artă.
Pregătirile 
deschiderii 
sînt în toi

ce au loc în vederea 
activității cercurilor 

S-au creat condițiile
necesare ca. în cele 8 cercuri ale
Casei pionierilor din Petroșani, să 
poată activa circa 500 de copii.

Inifiafivă, fantezie
Stimularea preocupării elevilor 

pentru învățătură, întărirea disci
plinei, formarea deprinderilor de 
muncă, dezvoltarea sentimentului

dragostei de patrie sînt doar cî- 
teva din obiectivele incluse în pla
nurile de activități ale unităților 
de pionieri de la școlile generale 
nr. I și nr, 2 din Lupeni. Intr-o 
discuție avută cu comandanții ce
lor două unirăți de pionieri, ne-au 
fost împărtășite cîteva amănunte 
privitoare la activitățile din pri
mul trimestru al anului școlar.

— Spre a înfăptui obiectivele 
propuse — ne-a spus tov prof. 
Țăndărică Viorel, comandantul u- 
nității nr 1 de pionieri ne-am gîn- 
dit să organizăm, cît ne mai per
mite timpul, o drumeție la Cîmpu 
lui Neag, cu scopul de a stîrni in
teresul copiilor de a cunoaște îm
prejurimile localității în care 
trăim. In acest trimestru preocu
parea noastră centrală va fi însă 
stimularea dragostei pentru învă
țătură. Vom organiza diferite con
cursuri și montaje literare, con
cursuri pe teme istorice, de ma
tematică etc“

Si tov. învățătoare Voinea Ga
briela, comandanta unității nr, 2 
de pionieri ne-a relatat că o preo
cupare centrală a primului tri
mestru îl va constitui pregătirea 
școlarilor din clasa a Il-a spre a fi 
primiți în Organizația pionierilor.

— Vom acorda o mai mare a- 
tenție organizării acțiunilor cultu
ral-sportive — ne-a relatat inter
locutoarea. In acest scop pe lingă 
diferite concursuri vom pregăti, cu 
formațiile artistice, un program bo
gat pe care să-1 putem prezenta în 
fața spectatorilor din localitate. 
De asemenea, vom iniția meciuri 
de fotbal între detașamente pre
cum și alte manifestări sportive 
Pentru ai face pe copii să cunoas
că și să îndrăgească regiunea Hu
nedoara, vom
organiza o ex
cursie la Alba 
Iulia.

M e.

22 septembrie
18,00 Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
18,30 Pentru copii: România pitorească 1967.
19,00 Al JV-lea Concurs și Festival internațional 

„George Enescu“. Festivitatea de decerna
re a premiilor.

19.45 Telejurnalul de seară.
20.15 Concertul laureaților. Acompaniază or-

• chestra simfonică a Cinematografiei diri
jată de Paul Popescu și Filarmonica din 
Timișoara dirijată de Alexandru Sumski.

21.15 Reportaj '67. „Destine“.
21.45 Reflector.
22,00 Filmul artistic : Giuseppe la Varșovia — o 

producție a studiourilor poloneze.
23,35 Telejurnalul de noapte.

Pentru 
salvarea vieții 
celor dragi

In Maternitatea Petroșani 
se internează zilnic un număr 
mare de femei. Unele sânt 
gravide și nasc, altele au tul
burări în menținerea sarcinii 
și necesită tratament in acest 
scop, iar altele prezintă boli 
care trebuie tratate.

La această instituție sanita
ră cu profil de urgență s-a 
prezentat recent gospodina 
Stoica Suzana. Avea un șoc 
hemoragie cauzat de iminență 
de pierderea sarcinei. Viața 
îi era în pericol. Numai ad
ministrarea de singe putea 
s-o salveze. Și avea nevoie 
de mult singe. Medicii de la 
maternitate au apelat în acest 
scop la rudele și cunoscut» 
suferindei pentru a dona de 
urgență sîngele necesar. Ca la 
un semn s-au prezentat zece 
persoane.

Intr-o situație asemănătoare 
a fost și Miclăuș Vasia, in
ternată în maternitate cu a- 
nemie acută gravă. Era nece
sar tot singe — acest medi
cament viu cum i se mai spu
ne. La apelul medicilor s-au 
prezentat pentru donare de 
singe 5 persoane.

Iată doar două cazuri din 
multe altele asemănătoare. 
Peste 50 de soți, frați, veri, 
rude prin alianță, simpli cu- 
noscuți s-au prezentat in a- 
cest an la Stația de recoltare 
și conservare a sîngelui din 
Petroșani și au donat volun
tar din sîngele lor pentru sal
varea vieții celor dragi.

Dr. TEODOR PONOVA

Arhitectul clujean Virgil Sglvanu. 
autorul cunoscutului monument de 
la Bobîlna, este și un pasionat in
ventator. Ung din numerearele șale 
invenții, brevetată de curînd, se 
referă la o metodă de mărire op
tică la proporții normale, a unei 
machete. Privind prin dispozitivul 
optic construit de el, specialiștii 
pot aprecia proporționarea și dispune
rea corectă în spațiu a noilor con
strucții. Sistemul de lentile-oglinzi, 
cu care este prevăzut dispoziti

vul, dă celor care cercetează ma
chetele impresia că se află înăun
trul lor, că sînt pietoni pe străzi 
reale, văzute la scară normală, 
Prin invenția arhitectului clujean 
se evită surprizele neplăcute ce 
apar uneori la terminarea construc
țiilor, cînd anumite linii arhitec
tonice sau elemente decorative, de 
mare efect în machete, se estom
pează ori dispar total prin schim
barea proporțiilor.

O nouă stațiune pe litoral
Pe malul Mării Negre, in conti

nuarea orașului Mangalia spre Pă
durea Comorova, se desfășoară con
strucția uneia dintre cele mal- mari 
stațiuni balneo-climateriee de pe li
toralul românesc — ale cărei ho
teluri, vile, căsuțe și campinguri 
vor însuma 18 160 da locuri. In- a- 
fara spațiilor de cazare, aici se vor 
construi restaurante-bufete-cofetării- 
cafenele cu circa 13 000 de locuri, 
mai multe cămine pentru cazarea 
personalului de deservire a sta
țiunii, cinematografe, policlinici, te
renuri de sport, parcaje pentru au
toturisme, locuri de agrement, pre

cum și un club de noapte. In pre
zent, se lucrează la construcția ho
telurilor din etapa intîia, care pre
vede darea in folosință, pină la 
începutul sezonului de vară din a- 
nul 1060, a 9 000 de locuri pentru 
cazare și a spațiilor de deservire 
aferente.

Amplasarea viitoarei stațiuni in 
această zonă oferă și posibilitatea 
punerii în valoare a unor factori 
terapeutici naturali, recent descope- 
rițl: apele mezotermale sulfuroase 
șl nămolurile de turbă, cu mare e- 
ficacitate în tratarea unor maladii.

(Agerpres)

Din nou pe ff
(Urmare din pag. 1)

medieze lipsurile. Așa se face că 
săptămîna trecută a «părut din 
nou semnul neglijenței lor : la u- 
nitatea nr. 97 din Lupeni s-a găsit 
un borcan cu iaurt murdar pe di
năuntru (!?). Se observă totodată 
că lucrătorii de aici, cînd nu sînt 
supravegheați dau dovadă de mul
ti neglijență. De exemplu, pe tim
pul cîț șeful fabricii a fost în con
cediu, au „perseverat" în deficien
țe ea cele semnalate Era de aș
teptat însă ca după reîntoarcerea 
șefului de la odihnă, lucrurile să 
intre pe un făgaș mai bun. Iluzii1 
„Șeful", inginerul Buzoianu, ce cre
deți c-a făcut ? A „șters putina“

Calea laptelui"
părăsind fabrica. Ce-o fi dovedit, 
dînd bir cu fugiții ? Nimic mai 
mult decît lașitate, lipsă de răs
pundere, Asupra acestei probleme 
ar trebui să reflecteze mai mult și 
conducerea I.C.I.L. Simeria care 
numește cadre de conducere pen
tru fabrica de produse lactate 14- 
vezeni.

In ce ne privește, vom persevera 
pentru produse de calitate, mă- 
rindu-ne exigența, indiferent dacă 
acest lucru convine sau nu celor 
certați cu normele igienico-sani- 
tare. Doar consumatorii trebuie șă 
găsească în magazine produse de 
cea mai bună calitate, care să co
respundă normelor igienico-sani- 
tare.

PROGRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL 1 : 5,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 5,05 Pro
gram muzical de dimineață; 
5,15 Gimnastică; 5,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,00 RADIOJUR
NAL. Sumarul presei. Sport, 
Buletin meteo-rutier; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRII; 6,35 Reco
mandări din program; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,45 Sumarul 
presei; 8,00 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,25 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia prefe
rată; 9.25 METRONOM’67; 10,10 
Curs de limba spaniolă (relua
rea emisiunii din 22 septem
brie); 10.30 Cîntă Leontina Un- 
cu și Alexandru Bidirel;'10,45 
Melodii din filme; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI: 11.15 Parada

soliștilor șl orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 La mi
crofon formația Constantin A- 
lexandru; 12,15 MIORIȚA In
terpret! de balade din comuna 
Malu, regiunea București; 12.35 
Ascultate mereu cu plăcere; 
13,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 13,13 Succese ale 
muzioii ușoare; 13,30 Intîlnirp 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 Fantezii 
de estradă; 14,10 REVISTA 
LITERARA radio. 700 de ani 
de cultură românească în Ti
mișoara; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier: 
15,05 Cîntă Ștefan Lăzărescu 
— muzică populară; 15,15 Me
lodii alese,- 15,50 Jocuri popu
lare; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic: 
16,30 Emisiune muzicală de la

Moscova; 17,00 Transmisiune 
sportivă; „Turul ciclist al Ro
mâniei"; 17,45 „Sus la munte 
Ia izvor" — muzică populară; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 In jurul globului; 18,20 
Cîntă Doina Badea și Michel 
Pagei 18,40 ȘTIINȚA. TEH
NICA, FANTEZIE; 19,00 Con
cert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,45 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA 
IfE SEARA; 20,20 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,50 
„La cules de Murfatlar" — cin- 
teee de pahar; 21,05 Mari cu

pluri ale iubirii : Herman și 
Dorotheea. Prezentare de Ro
mulus Vulpescu; 21,25 Muzică 
de dans; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,15 Emisiune pentru 
iubitorii de romanțe; 22,45 
MOMENT POETIC Anotimpu
rile viei; 22,50 In ritm de dans,- 
23,10 UNDA VESELA; 23,40 
Intermezzo ritmic: 24.00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0.05 Muzică 
de dans: 2.00 Buletin meteo- 
rutier; 2.02 Muzicii de dans 
(continuare): 2 55- 3,90 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

CINEMATOGRAFE
23 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Pantera iwri; Ueouintea : 
Notre Dame de Paris; LUNEA — 1Wimoral : £amt* băânti 
și-o ștrengărită; 7 Noiembrie: Copiii ini «u» Qutipa» VATI
CAN : Un martor în oraș; LUPENI — staUtasm* ; Co1 
X; BARBATENI : Eroi curajoși ca tigri.
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Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite: Miercuri după-amiază, 
Biroul celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. s-a în
trunit, sub președinția lui Corne- 
liu Mănescu, în prima sa ședință, 
pentru a discuta problemele de or
din organizatoric și pentru a adop
ta ordinea de zi a sesiunii, ce ur
mează a fi supusă spre aprobare 
Adunării Generale.

Trecîndu-se la examinarea me
morandumului secretarului gene
ral privind organizarea sesiunii, Bi
roul a hotărît în unanimitate ca a- 
ceasta să ia sfîrșit în ziua de marți 
12 decembrie.

In continuare a început exami
narea memorandumului cu privire

Ia adoptarea ordinei de zi. S-a ho
tărît eliminarea punctului referi
tor la dezvoltarea regională, întru- 
cît acest punct va fi pe larg dez
bătut de viitoarea sesiune a 
U N.C.T.A.D., care Va avea loc a- 
nul viitor la New Delhi, precum și 
a; două puncte în problema ajuto
rului alimentar Intrucît trecerea 
în revistă a punctelor de pe ordi
nea de zi provizorie nu s-a putut 
termina. Biroul a hotărît să se în
trunească jo;•• după-amiază într-o 
nouă ședință.

In cadrul Adunării joi dimineața 
au început dezbaterile generale. 
Sint înscriși la cuvînt reprezen
tanții Braziliei, S.U.A. și pație- 
marcei

Ieri au început dezbaterile
NEW YORK 21. — Trimisul special 

Agerpres, Romulus Căplescu, trans
mite : Joi dimineața au început dez
baterile generale ale celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. Primul înscris la cu
vînt, ministrul de externe al Bra
ziliei, Jose de Magalhaes Pinto, 
după ce și-a exprimat dorința ca 
activitatea președintelui noii sesiuni, 
Corneliu Mănescu, să fie rodnică, 
a declarat că, pe lingă sursele de 
conflict existente în lume, o ame
nințare serioasă la adresa păcii o 
constituie decalajul crescind dintre 
țările cu un înalt grad de industria
lizare și țările în curs de dezvol
tare.

Salutînd prezentarea în comun de 
către S.U.A. și U.R.S.S. a proiec
tului de tratat cu privire la nepro- 
liferarea armei atomice, ministrul 
brazilian a formulat totodată o se
rie de rezerve. Proiectul nu pre
vede reducerea stocurilor nucleare 
existente și nici sistarea fabricării 
de arme atomice de către țările 
posesoare ale acestor arme. El s-a 
pronunțat pentru „o justă echili
brare între obligațiile și răspun
derile" puterilor nucleare și celor 
nenucleare și a subliniat că pro
iectul final va trebui să urmeze 
modelul tratatului de denucleariza- 
re a Americii Latine, „adică să fa-

generale
Ultimul vorbitor a fost primul 

ministru și ministrul de externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, care 
adresînd felicitări noului președin
te pentru alegerea sa a subliniat 
că „aceasta reprezintă manifestarea 
uneia din tendințele pozitive în si
tuația internațională actuală — des
tinderea încordării în relațiile Est- 
Vest". Războiul din Vietnam, a 
spus în continuare premierul da
nez, reprezintă „cel mai întunecat 
aspect al situației internaționale, 
pronunțîndu-se pentru o soluție ex
clusiv politică, pe calea tratative
lor, „cu participarea tuturor păr
ților interesate",- primul pas în a- 
ceastă direcție trebuind să fie în
cetarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

In altă ordine de idei, Otto Krag 
a spus că, potrivit guvernului da
nez, R. P. Chineză este singura în
dreptățită să reprezinte China la 
O.N.U.

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, șeful delegației da
neze a scos în relief că orice so
luție trebuie să pornească de la 
principiile Cartei O.N.U. și s-a de
clarat de acord ca secretarul gene
ral să fie autorizat să numească 
un reprezentant special al său în 
această regiune.

VIZITE
SOFIA 21 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția B.T.A., la 
invitația lui Habib Burghiba, pre
ședintele Republicii Tunisia, Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, va face 
o vizită în Tunisia la o dată care 
va fi stabilită ulterior.

★

BAGDAD 21 (Agerpres). — Sayed 
Khalil Ibrahim, ministrul industriei 
al Iranului, a început miercuri o 
vizită oficială de trei zile în Siria. 
Cu acest prilej, el va duce trata
tive cu oficialitățile guvernamen
tale siriene asupra posibilităților 
de dezvoltare a colaborării econo
mici» dintre cele două țări, în spe
cial în vederea construirii în co
mun a unor obiective economice.

*

21 (Agerpres). — Tri
al Japoniei, Eisaku 

sosit miercuri la Rangoon, 
o vizită oficială de trei 

Birmania. El va avea con- 
cu oficialitățile birmane a-

RANGOON 
mul ministru 
Sato, a 
pentru 
zile în 
vorbiri
supra unor probleme privind re
lațiile dintre cele două țări, pre
cum și în legătură cu unele pro
bleme internaționale și mai ales 
referitoare la situația din Asia de 
sud-est.

Declarațiile premierului danez 
J. O. Krag

NEW YORK 21 (Agerpres) — 
Primul ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, conducătorul dele
gației daneze la sesiunea a XXII-a 
a Adunării Generale, a declarat la 
o conferință de presă că prezența 
la New York a numeroși miniștri 
de externe va permite organizarea 
unei reuniuni a celor 9 țări euro
pene, coautoare ale unei rezoluții 
adoptate la sesiunea a XX-a, pre- 
conizînd acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între statele 
europene aparținînd unor sisteme

social-politice diferite. Jens Otto 
Krag a subliniat că cele 9 țări (Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, 
Finlanda, Iugoslavia, România, Sue
dia și Ungaria) nu constituie o 
grupare cu vreo structură orga
nică, activitatea lor se limitează'la 
menținerea de contacte și că li se 
pot alătura toate țările care doresc.

Referindu-se la războiul din Viet
nam, primul ministru al Danemar
cei a subliniat necesitatea înce
tării bombardamentelor americane 
împotriva R D. Vietnam.

NIGERIA
Trapele federale au reocupat 
orașul Benin

LAGOS 21 (Agerpres). — In
tr-un comunicat militar dat publi
cității la Lagos s-a anunțat oă tru
pele federale nigeriene au reocu
pat orașul Benin, la circa 12 ore 
după ce fusese anunțată procla
marea independenței provinciei de 
cehtru-vest sub numele de Repu
blica Benin. Orașele situate în re
giunea înconjurătoare — Ehor, 
Uroma. Ekpoma. porturile Koko si

Young — au fost, de asemenea, o- 
cupate în cursul înaintării forțelor 
federale.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite că efective importante ale 
forțelor armate federale șînt con
centrate pe frontul de la Nsukka 
din nordul Republicii Biafra (pro
vincia orientale nigeriană).

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 21 (Agerpres). — In ur

ma atacului lansat de patrioți 
miercuri seăra asupra bazei mili
tare de la Con Thien, 15 americani 
au fost uciși si aiți 23 răniți,- in
formează agenția U P I citind co
municatele saigoneze. In acest mod. 
precizează sursele oficiale, pier
derile înregistrate de trupele ame
ricane în ultimele trei zile în a- 
ceastă regiune se ridică la 164 de 
morți și răniți.

Totodată, agenția de presă Elibe
rarea precizează că patrioții sud- 
vietnamezi care acționează în pro
vincia Quang Tri au scos din luptă 
între 27 și 3 septembrie 400 de sol-

dați si ofițeri americani, distrugînd 
artilerie ți doborfndcinci piese de 

două avioane.
★

(Agerpres). — Agen-SAIGON 21
ția de presă Eliberarea informează 
că în cursul lunilor iulie și august 
peste 1 200 de soldați din armata 
saigoneză au dezertat, alăturîndu-șe 
detașamentelor Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Potrivit agenției citate, la centrul 
de pregătire militară din regiunea 
Chau un batalion de soldați, cu ex
cepția „consilierilor
trecut în întregime de partea for
țelor
nunță că două subunități din ar
mata saigoneză au refuzat să dea 
ascultare ordinelor superiorilor iar. 
45 din aceștia au dezertat.

americani" a

»»

că distincție între armele atomice 
pe care le interzice și nucleariza- 
rea pașnică nelimitată pe care o 
autorizează".

Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, 
care a urmat la cuvînt a spus : 
„Noul capitol pe care-1 deschidem 
astăzi în istoria Națiunilor Unite 
are loc sub semnul de bun augur 
al alegerii pentru prima oară ca 
președinte fel- sesiunii a unui repre
zentant al Europei răsăritene. Sa
lutăm acest eveniment ca un nou 
indiciu al evoluției care s-a produs 
în relațiile dintre statele Europei 
răsăritene și statele din celelalte 
regiuni ale lumii".

O mare parte a cuvîntării sale 
a fost consacrată problemei vietna
meze, vorbitorul reafirmînd pozi
țiile americane cunoscute în aceas
tă privință, condiționînd încetarea 
bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam de o serie de măsuri 
inacceptabile.

In ceea ce privește problema 
Orientului Apropiat reprezentantul 
S.U.A.. a exprimat punctul de ve
dere potrivit căruia pacea nu poa
te fi statornicită atîta timp cît „suc
cesele militare împiedică un stat 
să vadă că statele vecine au drep
turi și interese proprii și că tot
odată, trebuie acceptate și respec
tate drepturile fiecărui stat la exis
tență națională".

Vorbitorul s-a ocupat în înche
iere de problema tratatului de ne- 
proliferare, recunoscînd că în a- 
ceastă privință rămîn de rezolvat 
„probleme complexe", inclusiv do
rința legitimă de garanții a pute
rilor nenucleare.

i

ACȚIUNI GREVISTE IN S. U. A.

patriotice. Totodată, se a-

Uraganul „13eulah“ — unul 
din cele mai puternice ce s-a 
abătut in ultimele decenii a- 
supra Statelor Unite — a pro
vocat miercuri noi calamități 
in statul Texas și pe o zonă 
de 3 000 km pătrați, ituat 
la frontiera între S.U.A. ~ și' 
Mexic. Vîntul, care a atins în 
unele momente peste 250 km 
pe oră, a provocat mari pa
gube materiale distrugînd în
semnate suprafețe agricole. In 
cele 12 zile de ând s-a de- . 
clanșat acest uragan, numărul 
persoanelor ucise se ridică la 
35. Peste 40 000 de persoane 
au părăsit orașul Matamoros, 
cel mai important de la fron
tiera dintre S.U.A. și Mexic, 
pentru a se refugia de furia 
uraganului. Numeroase locali
tăți sint izolate și au rămas 
fără energie electrică.

NEW YORK 21 (A- 
gerpres). — De două 
săptămîni uzinele so
cietății „Ford", situate 
în 25 de state ale 
S.U.A., nu au mai pro
dus nici un automobil. 
Greva celor 160 000 de 
muncitori ai societății, 
declanșată în sprijinul 
revendicărilor de majo
rare a salariilor, conti
nuă. Tratativele între 
„Ford" și Sindicatul u- 
nit al muncitorilor din 
industria de automo
bile și avioane au fost 
reluate, dar pînă în 
prezent nu au dat re
zultate.

Greva din industria 
cuprului continuă de 
68 de zile. La această 
acțiune participă 38 000 
de lucrători.

In șapte state ale 
S.U.A. au declarat gre
vă cu patru săptămîni 
în urmă șoferii autoca
mioanelor care deser
vesc întreprinderile si
derurgice. Continuarea 
grevei a dus la redu
cerea producției unor 
întreprinderi, peste 50 
la sută din produsele 
lor fiind transportate 
cu autocamioanele.

Un grup de 7 000 de 
salariați ai societății de

transporturi aeriene 
„Pan-American" au ho
tărît să înceteze lucrul, 
cerînd încheierea unui 
nou contract de mun
că. Organele judiciare 
au interzis însă aceas
tă acțiune revendica
tivă.

In urma unei sesiuni 
de negocieri de 26 de 
ore, municipalitatea din 
New York a acceptat 
majorarea salariilor ce
lor 
tori 
crul
urmă.

49 000 de învăță- 
care au încetat 
cu nouă zile

Congresul anual 
al Partidului liberal britanic

lucrări se des- 
la Blackpool, a 
moțiuni privind 
externă a gu-

lu- 
in

la
se disocieze de politica 

S.U.A. în această parte 
A fost adoptată de ase- 
moțiune care dezaprobă

EONDRA 21 (Agerpres). — Con
gresul anual al Partidului liberal 
britanic, ale cărui 
fășoară în prezent 
adoptat o serie de 
politica internă și
vernului. Cu o majoritate zdrobi
toare, a fost adoptată o moțiune 
în care se condamnă agresiunea 
americană din Vietnam, precum 
și bombardamentele efectuate de 
aviația americană asupra teritoriu
lui Republicii Democrate Vietnam.

In moțiune se cere guvernului 
burist să 
dusă de 
a lumii, 
menea o
politica internă a actualului gu
vern, „care nu se diferențiază de 
cea a conservatorilor". In ceea. ce 
privește relațiile din cadrul parti
dului liberal, agenția France 

. Presse menționează o apropiere 
între punctele, de vedere; ale celor 
două aripi: militantă și tradiționa
listă.

Apelul minerilor din Asturia 
către guvernul spaniol

Presa spaniolă relatează că mai multe mii de mineri din Asturia au 
semnat un apel adresat guvernului spaniol în care cer recunoașterea 
dreptului la grevă și la activitatea sindicală liberă. Apelul a fost re
mis ministrului Jose Solis Ruiz, care se ocupă în guvernul spaniol de 
problemele sindicale.

Vinovat** fiindcă a ascultat muzica99

Un tribunal din Atena, anunță că a ascultat discuri pe care erau 
agenția France Presse, a condam- • imprimate lucrări ale lui Mikis 
nat miercuri trei persoane la de
tențiune, pe termene variind între 
trei și patru ani. Unul din tei 
condamnați a fost acuzat de faptul

lucrări ale
Theodorakis, a cărui muzica a 
interzisă de către autoritățile 
lîtare din Grecia.

fost - 
mi-

Nancy de Fer- 
copii în orașul 
doi dintre ei 
plasați în incu-

Șase gemeni
O venezueleană, 

rer, a născut șase 
Caracaibo, Numai 
trăiesc și au fost
batoare. Trei copii au murit in sta
re de embrion, iar al patrulea nu a 
supraviețuit nașterii.

In urmă cu patru ani, în același 
oraș, s-au 
meni, care 
normal.

născut cinci copii ge- 
trăiesc și se dezvoltă

• PHENIAN. După < 
transmite agenția A.C.T.C., 
20 septembrie nave de pes
cuit sud-coreene, escortate de 
nave de război, au pătruns în 
apele teritoriale ale R P.D. Co
reene, la distanță de 1,1 mile 
de țărmul R.P.D. Coreene. A- 
genția menționează că acesta . 
constituie un nou act provo
cator îndreptat împotriva R.P.D. 
Coreene și o violare a acor
dului

Sezon tragic pe Mont-Blanc
In cursul sezonului 

anului 1967, 23 de al
piniști și-au găsit moar
tea în masivul Mont- 
Blanc, iar 70 au fost

răniți mai mult sau 
mai puțin grav. In a- 
nul 1966 și-au pierdut 
viața 27 de alpiniști. 
Operațiunile de salva-

cum 
., la

de armistițiu în Coreea.

re au necesitat 42 
intervenții aeriene, 
de caravane mixte 
9 caravane terestre.

de
33
și-.
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