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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

CU PLANUL PE 9 LUNI

I. E, Paroșeui
In ziua de 27 septembrie a. c. colectivul I. B. 

Paroșeni a raportat îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe trei trimestre ale anului. Asi- 
gurind funcționarea la parametrii optimi a insta
lațiilor și agregatelor, acordind atenție sporită 
organizării muncii in secții și sectoare, muncito
rii termocentralei din Paroșeni au depășit sarcina 
de creștere a productivității muncii cu 3 la sută 
față de sarcina planificată.

. Economiile realizate la prețul de cost in 8 luni 
din acest an se cifrează la 800 000 lei.
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Sosirea la București 
Todor Jivkov
v c ‘ • * ,

Iare Bulgaria, împreună cu soția, 
care va face o vizită de prietenie 
în țara. noastră. , i ,
' Ba aeroportul Băneasa, oaspe

tele bulgar ; a fost întâmpinat de 
tovarășii Nicolae Ceăușeseu1, cu, so
ția, Chivu Stoica, ’Alexandru Bîrlă- 
deanu, Alexandru '. Drăghici, ‘ ilie 
Verdeț. Iosif Banc, Manea Mă- 
neseu, Mihai Dalea, de membri 
ai C.C. al P.C.R. si ■ de ajte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae' Ceattșescu, și 
soția, și tovarășul Todor Jivkov, 
și soția, ș-au salutat călduros. Pio- 

oferit oaspeților buchete

a tovarășului 
dimineața a so$t lâ Bucu- 
la invitația tovarășului Ni- 
Ceaușescu, secretar, general

î î f »
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zece zile mai devreme au anunțat îndepli- 
integrală a sarcinilor de plan Ia t<Sți iiidi-

F;

Joi 
rești, 
colae ___ . . _ . „ .
al C.C. al P.C.R., tovarășul’ Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu-

nieri au 
de flori.
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Joi la Todor 
cu to- 
și so- 
în re-

Cariera 
de calcar Banița

Cu 
nlrea
catorii pe 9 luni din acest an și muncitorii ca
rierei de calcar metalurgic din Bănița. Ei vor mai 
livra furnaliștilor din Hunedoara, Călan și Reșița 
pină la sfirșitul lunii septembrie incă 10 000 de 
tone de calcar metalurgic. Acest succes este ro
dul mecanizării complete a procesului tehnologic 
și organizării muncii care au condus Ia depășirea - 
sarcinii de creștere a productivității muncii cu 
17 la sută față de sarcina planificată;

O brigadă cu vechi state 
de destoinicie în subteran — 
cea condusă de minerul Bar
tha Francise din sectorul III 
al minei Petri la. Și-n această 
lună brigada are o depășire 
de 600 tone cărbune.

IN CLIȘEU : Un schimb al 
brigăzii, cel condus de mine
rul Petrea Gheorghe.

amiază, tovarășul 
Jivkov și soția împreună 
varășul > Nicolae ’ Ceaușescu 
tia, au plecat într-o vizită
giunile Cluj și Mureș Autonomă 
Maghiară. Participă, de asemenea, 
tovarășii Iosif Banc și Mihai Da- 
lea, precum și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. R. Bulgaria in țara 
noastră.

La Cîmpia Turzii, oaspețiii au 
fost intimpinați de tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetu
lui regional Cluj al P.C.R.,-Clement 
Rusu, președintele' Sfatului popu
lar regional Cluj, de reprezentant! 
ai organelor locale de partid și de 
stat, de numeroși oameni ai muncii.
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„Oamenii așteaptă 
posibilități de agrement 
Să le oferim din plin a
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Un marș impetuos, în continuă 
ascensiune — așa se poate defini 
desfășurarea activității în acest an 
a -colectivului celei mai mari ex
ploatări - miniere din bazin, mina 
Lupeni Drumul de-a lungul celor 3 

’ ‘pătrare ale anului n-a fost lipsit 
de sinuozități, de momente de ten-

calitative pentru

Ertite tapatliîRa 
le fabrlcalie a plinii

- La unitatea nr. 2 a între
prinderii industriale de stat 
„Jiul" o echipă de zidari șa- 
motori a început construcția 
unui nou cuptor de pline. Cu 
noul cuptor ce va fi dat în 
producție în cursul lunii vi
itoare, capacitatea de fabrica
ție va crește cu 7 000 kg în 
24 de ore, ajungîndu-se la o 
producție zilnică de 19 000 kg 
pîine și produse de franzelă- 
rle.

Prestam la doraitilfo
In scopul unei mai bune 

deserviri a populației, Coope
rativa „Deservirea" din Lu
peni a organizat deplasarea a 
dte două coafeze la domiciliu 
pentru prestații de coafură și 
manichiură, în Aninoasa, Is- 
croni și Coroești. De aseme
nea, a inițiat prestații de ser
vicii la domiciliu și pentru re- 
?dildiționarea și lustruirea mo
bilei.

Io lesn 
ttlmoari „Balei1

Magazinele de specialitate 
din localitățile Văii Jiului au 

. pus în vînzare 150 televizoa
re „Balet" din import, cu e- 
cran de 47 cm, precum și un 
mare număr de aparate de 
radio „Istria" și „Darclee 4 
și 5“, cele mai noi produse 
ale uzinei Electronica din Ca
pitală.

siurie. Cerințele 
a asigura o eficiență economică 
sporită fiecărei acțiuni, fiecărei mă
suri aplicate au pus ’mlh'erri^ingf-' ’ 
nerii si tehnicienii acestei mari u- 
nități miniere în fața unui examen 
continuu, viguros, în situația de 
a-și confrunta mereu vrednicia, 
elanul și spiritul de Inițiativă cu 
exigentele anului economic — 1967. 
Și de fiecare dată s-au descoperit 
noi resurse, s-a afirmat potențialul 
de energie, al spiritului jpovatov 
al colectivului. Dar acum, în pra
gul ultimului pătrar 
satisfacția unui prim 
câtor :

• „plusul" de 
la lumina zilei din adîncurile 
Lupeniului e impresionant : se 
cifrează la 40 000 tone;

colectivul are 
bilanț edifi-

cărbune scos

• cu această cifră înscrisă în 
marele jurnal al întrecerii mi
nerii Lupeniului au înfăptuit 
integral și angajamentul lor 
anual;
• la Lupeni productivitatea 

realizată întrece cu 46 kg pe 
post cea planificată;
•. la prețul de cost, econo-

mlile se cifrează la 554 000 lei;
0-jumătatea producției ex- “ 

trase își are originea în marile " 
abataje~susținute metalic;. . ■ ■ r.-'
• și încă o notă bună, dem

nă de fruntași : grija nu doar 
pentru realizările Ia zi, dar și 
pentru ziua de mîine; la lucră
rile de pregătiri s-au executat 
de la începutul anului aproape 
500 ml in plur; la investiții s-a 
realizat un volum de lucrări 
cu 13 la sută mai. mare decit se 
prevăzuse inițial.

In expresie minerească aceasta 
înseamnă că la Lupeni s-a muncit 
zdravăn în acest an Adevărul e că 
în sectoare, în abataje, tensiunea 
întrecerii a atins valori muli supe
rioare celor din anii trccuți : mina 
a lucrat ritmic, lună de lună; toate 
sectoarele minei pășesc în ultimul 
trimestru cu „plus" și cu acea cer
titudine demnă de relevat că vor 
încheia anul cu planul depășit. 
Pentru statornicie .în ritmicitate, 
pentru depășiri substanțiale mentă

La redacție continuă să 
anchetei „Oamenii așteaptă 
oferim din plin“. Citite ții își exprimă 
in jurul localităților mai îlte oaze 

ră dț spusele lor jvpt luate., in considerare. ;• & j
Continuării ai public itn* din aceste scrisori. ' ’ -

sosească - scrisori pe marginea 
posibilități de agrement. Să le 

dorința de a găsi 
, - ------- .—T ale tihnei și recon-

fgrtteiiv- maj -'acofcsibile. ți ‘mai -Iqtfme, ■ fac’propirfieti si spe-

Canttnuâfh publicata'din aceste scrisori. c

Din nou 
despre tradiție

„Sînt de 25 de uni în Valea Jiu
lui, șl deși mi seau oferit multiple 
posibilități de a pleca am rămas pe 
loc. Și nu întîmplător. Valea Jiului 
mi-a oferit un avantaj ' pe care în 
alte părți rar îl-întîlnești : pleci de 
acasă și în 10 minute ești pe deal, 
la iarbă verde — ne scrte tehnicia
nul Somolik Laurențiu de la 
C.C.V.J. .Turismul m-a ajutat să 
nu resimt încă trecerea anilor. Dar 
pe munți nu poți urca în fiecare zi. 
Aș prefera de multe, ori în. locul 
străzii zgomotoase, o plimbare la 
aer, în natură, în liniști în apro
pierea orașului Ar fi insă-, necesar 
un loc de odihnă adevărat pentru

„plimbarea de fiecare zi" atît de 
oportună fiecărui om.

Ceea ce nu înțeleg ; de ce nu sș 
.valorifică mai bine, mai din plin 
cadrul’ natural ee ne înconjoară ? 
Cîndva aveam un parc adevărat 
unde mai dădea și fanfara cîte un 
scurt program. Exista mal- de mult 
Uti’10c de plimbare șv pe malul Jiu
lui. Acest rîu ar trebui' mai bine 
exploatat • pe malul lui s-ar putea 
amenaja' alei, zone de odihnă. 1 Pe 
dealul institutului sau pe dealul de 
după U R U M P. — Cartierul Pra- 
ga — de asemenea 3-ar putea ame
naja fără investiții mari parcuri 
alei încă o doleanță a tututor tu
riștilor . construirea unei cabane in

1. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Haldarea sterilului crea 
mari greutăți la mina Paro- 
șeni. Buldozerul repartizat aici 
pentru nivelări era mai tot 
timpul defect. De asemenea, 
cheltuielile de forță de mun
că și de materiale erau me
reu ridicate. La haldă lucrau 
cite patru oameni intr-un 
schimb și abia reușeau să a- 
sigure haldarea a 60—70 va
gonete de piatră in 8 ore. Și 
încă ceva: se consumau lu
nar pește 60 de m c lemn 
pentru traversele de susținere 
a liniei ferate și pentru con
strucția stației de haldare. 
Colectivul sectorului de in
vestiții nu putea 
diferent față de 
tuație. Problema 
preocupat In mod
inginerul Bucur Nicolae, șe
ful sectorului, și pe maistrul 
Brandt Bernat.

Intr-o zi după șut inginerul 
BugUr a zăbovit mai mult în- 
tr-o discuție despre haldare 
cu ihaistnil principal Brandt 
Bernat

rămîne 
această 
baldării 
deosebit

Apoi, zi de zi, in timpul 
liber, maistrul studia, făcea 
calcule și schițe. Strădaniile 
sale n-au rămas însă fără re
zultat. Nu după mult timp 
i-a prezentat inginerului Bucur 
proiectul său — macheta te- 
riconului de haldare. Deși

0 soluție 
ingenioasă

minusculă, instalația „Mer
gea" perfect: vagonetele se 
culbutau în silozul săpat sub 
nivelul soiului și de aici șis
tul era încărcat în cbiblă a- 
poi era dirijat spre haldare. 
Totul era perfect. Și alți oa
meni din sector conduși de 
maistrul Brandt au făcut ca 
Macheta să sc transferee în-

(Continuare în pag. a 2-a)

P. B.

Deocamdată o 
promisiune a pri
eteniei 
tîrziu.

tr-un tericon original. Acesta 
a fost construit fără investi
ții speciale. Doar în alte ex
ploatări se cheltuiseră sume 
mari — circa o jumătate mi
lion Iei, pentru o asemenea 
instalație. Aici nu se investi
se nici un leu pentru ea. 
Noul tericon prezintă și alte 
avantaje. A crescut capacita
tea de haldare de Ia 60 de 
vagonete pe schimb la 200, 
în loc de patru oameni cîți 
erau folosiți înainte la 60 de 
vagonete acum sînt de ajuns 
doar doi la 200 de vagonete. 
De asemenea, lunar se eco
nomisesc 30—40 m c de ma
terial lemnos. Se preconizea
ză ca lemnul folosit pînă a- 
cum la traversele de susți
nere a liniei ferate să fie în
locuit cu profile metalice.

Așadar, maistrul Brandt 
Bernat, ajutat de inginerul 
Bucur Nicolae a găsit o so
luție pe cît de ingenioasă pe 
atît de utilă pentru tînăra 
mină Paroșeui.
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PROBLEMELE MAJORE 
ALE ANULUI ȘCOLAR
în dezbaterea consiliului pedagogic

jurnal Pregătiri pentru 
pionieresc alegerile pionierești

In wraă cu cîteva 
zile colectivul didactic 
al Liceului Petrila s-a 
întrunit în primul con
siliu pedagogic din a- 
nul școlar 1967/68. Cu 
acest prilej participan
ts au luat în dezbate
re planul general de 
njuncă pe anul școlar 
în curs prezentat de 
tov. prof. Groza Liviu, 
directorul liceului.

Materialul prezentat 
cât și dezbaterile ce au 
avut loc pe marginea 
iui au reliefat hotărî- 
rea colectivului de în
vățători și profesori de 
a-și perfecționa conti
nuu măiestria pedago
gică spre a transmite 
elevilor cunoștințe in
teresante, în cadrul u- 
nor lecții vii și atrac
tive. Atît tov. prof, 
Rpngheș loan, Plav E- 
lena, Păuneecu Chirii 
cât și ceilalți vorbitori 
AU subliniat necesitatea 
sporirii exigenței, întă
ririi luptei împotriva 
mediocrității la învă
țătură. Cadrele didac
tice au relevat în ca
drul discuțiilor utilita
tea îndrumării studiu
lui individual al ele
vilor jn mod sistema
tic, permanent. Ei ay 
arătat, că profesorii au

datoria să-i învețe pe 
elevi să ia notițe, să-i 
controleze în perma
nență cum și-au re
zolvat temele date 
pentru acasă. Numai 
printr-o îndrumar» sl

TRIBUNA 
ȘCOLII

un control permanent 
pot fi obișnuițl elevii 
să lucreze ind»p»nț|efif 
și să-și însușească cu
noștințele predate la 
ore.

Dezbaterile au atras 
atenția asupra oportu
nității folosirii, în nțai 
mare măsură decîț in 
anii școlari precedenți, 
a experiențelor de la
borator în predarea 0- 
bieetelor de fizică și 
chimie. Concomitent 
cu ridicarea calității 
învățămîntului se cere 
pus un accent mai 
rqare pe dezvoltarea 
exprimării scrise șl o- 
rale a elevilor la toate 
disciplinele. Cadrele 
didactice vpr trebui să 
aeorde o mai mare 
grijă notării elevilor.

„Oamenii așteaptă 
posibilități de agrement. 
Sa le oferim din plin"

(Urmare din pag. Ij

locul celei arse de la Paring, iar 
pentru organizațiile obștești inten
sificarea educației turistice în rîn
dul cetățenilor : să respecte liniș
tea, curățenia și ordinea în cabane 
și în jurul lor Ar fi foarte necesar 
pentru ca toți să ne simțim bine 
în orele de agrement.

Lucrul cel mai important de re
zolvat rămîne jnșă construirea unui 
ștrand pe cît posibil, termoficat 
în Petroșani Lipsa ștrandului ne
mulțumește pe bună dreptate miile 
de cetățeni, iar ignorarea acestei 
nemulțumiri de către gospodarii 
orașului exprimă o superficialitate 
regretabilă față de o cerință ele
mentară a unei vieți civilizate".

Să fim 
mai ospitalieri !

„Sînt locuitor băștinaș al orașu
lui Petrila, ne serie tov, Cogma 
Rudolf, muncitor la E, M. Pe, 
Irila. De Valea Jiului mă leagă 
în primul rînd dragostea față de 
pătoîntui natal, față de oamenii 
harnici ai acestei așezări pitorești 
Aș fi pe deplin satisfăcut însă nu
mai dacă Valea Jiului ar fi la nive
lul orașelor moderne în privința 
cerințelor elementare ale unei vieți 
civilizate Ea aceasta fiecare cetă
țean trebuie să-și aducă aportul; să 
contribuie Ia înfrumusețarea loca
lităților, la îngrijirea avutului 
obștesc, să aibă grijă permanentă 
față de respectarea normelor de 
comportare civilizată. Dar pe lingă 
contribuția cetățenilor, rolul hotă- 
rîtor în' această privință îl au sfa
turile populare, cu instituțiile lor.

Ținînd cont că datorită așezării

Fotograful amator șl cores
pondentul nostru voluntar E. 
Doboș ne-a trimis o fotogra
fi». Ce reprezinte » Deocamda
tă o pădure. Dar pe viitor gos
podarii orașului Petrila ar pu
tea amenaja aici un loc de a- 
gremont permanent și atractiv, 
Doar pădurea nu e departe, 
se află chiar în vecinătatea 
sfatului din Petrila.

Ca nota să reflecte fi
del și veridic cunoș
tințele și gradul de 
pregătire ale elevilor, 
daseălul trebuie să dea 
dovadă de răbdare și 
mult tact pedagogic.

„învățătorilor și pro
fesorilor li se cere să 
manifeste principiali
tate și obiectivitate în 
aprecierea cunoștințe
lor fiecărui elev — a 
arătat tov. prof. P|av 
Elena. Numai astfel 
nota dată constituie 
un stimulent, un im
bold la învățătură".

Problem# legăturii cu 
părinții elevilor a 
fost, de asemenea, mult 
dezbătută de consiliul 
pedagogic sublinltndu- 
«e necesitatea atrage
rii acestora în angre
najul muncii educative.

Activitatea complexă 
de învățămînt impune 
ca acțiunile ce le or
ganizează conducerea 
școlii și corpul didac
tic să fie necontenit 
susținute de comitetul 
U.T.C., Organizația pio
nierilor care, sulj con
ducere# organizației de 
partid, să militeze pen
tru îmbunătățirea per
manentă a procesului 
instructiv-educătiv,

M- CHIOJIEANL’

sale pitorești și a tradițiilor sale, 
Valea Jiului este din an în an tot 
mai mult vizitata atît de străini cît 
și de turiști din țară, datoria de 
gazdă ne obligă la mai mult. Pe la 
npi unele cerințe elementare ale 
ospitalității localurilor sînt uitate. 
Cabana Rusu nu are un program. In 
multe cazuri, chiar în sezonul de 
vară, la ora 2ț bufetul cabanei și 
chiar bucătăria se închid. Frumo
sul restaurant „Transilvania" toată 
vara nu a avut orchestră".

Și în cartier mijloace 
de culturalizare

Pentru ca timpul liber al locui
torilor din cartierul Aeroport Pe

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

In statutul Organizației pionie
rilor din Republica Socialistă Ro
mânia se prevede ca anual pio
nierii să-și aleagă comandantul u- 
nității și colectivul de conducere al 
detașamentului. In prezent în toate 
școlile generale din Valea Jiului 
au loc pregătiri in vederea alegeri
lor pionierești care se încheie la 30 
octombrie. In această perioadă tre
buie desfășurată o acțiune de son
daj îți rîndul elevilor cu privire Ia 
activitatea viitoare, deoarece cu 
prilejul alegerilor se vor dezbate și 
proiectele de programe ale detașa
mentelor șl unităților. In această 
privință comandanții trebuie să 
consulte pionierii pentru a le cu
noaște preferințele, interesul, ca
pacitatea sau competența în orga
nizarea Unor activități. Ei nu tre
buie să înregistreze mecanic pro
punerile pionierilor, ci le vor se
lecta prin prisma scopului propus,

Din practică se cunoaște că pro
punerile pionierilor nu sînt tot
deauna cele mal realiste Unele sînt 
peste puterea lor de organizare, al
tele sînt prea fanteziste In tim
pul discuțiilor, pentru activitatea 
de viitor, comandantul poate să Ie 
sugereze anumite activități, să vadă 
dacă elevii consimt să fie organi
zate. La întocmirea proiectelor 
pi-ogiurrielor de activitate să se țină 
seamă, mat mult deeît în anii pre
cedenți, de propunerile pionierilor, 
de particularitățile de vîrstă, de 
condtțiflb concrete de care dispune 
Organizația pionierilor din școala 

troșani să poată fi mai bine valo
rificat, ne scrie tov. Dumitru Ianâș, 
locuitor al cartierului Aeroport, 
str. Oituz nr. 3, 2/9 — propunem e- 
dililor orașului Petroșani următoa
rele :

Ar fi de dorit ca în lipsa unui 
parc, în cartierul nostru să se pună 
din loc în loc cel puțin niște bănci 
pe marginea străzilor pentru ca oa
menii să se poată odihni, iar bă- 
trînii să facă cite un popas Este un 
mijloc de care credem că și edilii 
vor beneficia cînd ,. va fi cazul.

Alte propuneri : un cinematograf 
ne-a fost promis încă din 1964, 
Nu-1 avem I Alte posibilități ca i 
bibliotecă, sală de cultură, mijloace 
de distracție nu avem, In schimb 
,,har domnului" TA.PL s-a grăbit 
să ne aducă bufet și restaurant 
Și astea-s bune dar ne mai trebuie 
și mijloace de educație, de agre
ment și culturalizare 1 

respectivă Este necesară antrena
rea vechilor colective șl comanda
mente la întocmirea proiectelor de 
activitate. In perioada pregătitoare, 
fiecare comandant de detașament 
va purta discuții cu pionierii asu
pra calităților ce trebuie să Ie înde
plinească cei aleși în colectivele de 
conducere. Trebuie să fie clar că 
cei care vor fi ajeși în activele pio
nierești trebuie să aibă o atitudine 
exemplară față de învățătură și 
disciplină, să fie buni organizatori, 
pionieri cu inițiativă, cinstiți, mo
dești, iubiți de colegi.

In zilele premergătoare alegerilor 
se vor face pregătiri pentru progra
mele artistice. In acest scop co
mandantul detașamentului resp-c- 
tiv va selecta cele mai bune puncte 
din repertoriul detașamentului. Pro
gramul artistic să fie astfel alcă
tuit îneft să satisfacă gustul ș.

NOTA

Una caldă, alia rece...

i

Mult s-a bucurat maistrul 
constructor Cfmenti loan de la 
Uricani cind a auzit că vine 
brigada de dulgheri speciali
zați în demontarea cpfragului 
glisant. De acum puțeau îw 
cepe planșeele; se întrezărea 
perspectiva unui avînt pe 
șantier.

Dar chiar în dimineața res
pectivă după sosirea oameni
lor, iată că I.RE.H.-ul îl anunță 
pe maistru: luăm curentul 1 
â-mt luat. Și a rămas maca-. 
rawa Bocșa înțepenită, iar co- 
fragul glisant nu a mai putut 
fi dat jos. A doua zi la fel, 
au venit oamenii, n-a venit,., 
curentul.

...Tot maistrul Cimenti de 
pe șantierul Uricani a primit 
de la șefii lui un frumos pro

I POȘTA REDACȚIEI
I.
I 40 VIOREL DIM1TRIE, Lupani:
• Ne întrebați ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a deveni
(corespondent voluntar al ziarului nostru ? E simplu: să ne scrieți.

Deșpre ce ? Peșprp tot felul de activități — pozitive și negative
— din localitatea dumneavoastră, din Întreprindere» în care 1U- J erați, deșpre frumușele# muncii și viața nouă a oamenilor, despre
fruntașii în producție ațe. Cînd aveți trecere pe la Petroșani fa- 
ceți-ne o vizită la redacție.

MARIAN STOICA, Petroșani:
Aveți dreptate că în unele magazine industriale inventarele 

țin prea mult, Dați ca exemplu mai recent unitatea de articole 
electrice din localitate care a ținut pe ușă afișul „închis pentru 
inventar" de luni 18 septembrie pînâ luni 25 septembrie, E »de-« 
vărat. In cazul relatat însă deșt afișul anunța inventar nu a fost 
tot timpul inventar ci a fost atîta timp închis și pentru c| dip 
motive de boală o lucrătoare trebuia înlocuită. Ce-i drept însă
prea mult a durat găsirea unei înlocuitoare.

SCOFANU ALEXANDRU, Petrila:
Sesizarea dumneavoastră care se referă la fntirzierea mtr-una 

din diminețile iul septembrie a autobuzelor in stația blocuri turp 
din Petrila, motiv pentru care mulți lucrători au întirziat La ser
viciu, e justă. Cauza întîrzierii: trimiterea in circuit a unui nu
măr redus de autobuze datorită lipsei de benzină. E adevărat însă 
că, așa cum apreciați și dumneavoastră, oricare ar fi motivul, 
conducerea I.C.O. Petroșani trebuie să analizeze posibilitatea tri
miterii în cursă a unui număr mai mare de autobuze, m»i ales 
fn orele de virf — dimineața, 1» prînz și seara — cînd oamenii 
merg și' vin de la serviciu.

GLIGOR NICOLAE, Petrila:
Despre cel» scrise de dumneavoastră referitor la faptul că' 

deși există posibilitatea, nu vi șe asigură o cameră corespunză
toare pentru a putea urma in bune condlțiuni cursurile liceului se
ral, am stat de vorbă cu tov. Anghelina Ioan, gospodarul șantie
rului pr. 2 Petrila. Dfnsul ne-a mărturisit că deocamdată nu există 
această posibilitate, dar că se va preocupa și în scurt timp o si 
vă rezolve favorabil doleanțele. Trebuie să aveți șl dumneavoastră 
răbdare și să înțelegeți că pe șantier mai sînt încă o serie de 
probleme de pus ia punct.

puterea de înțelegere a pionieri
lor Tot în acest răstimp coman
danții de unități se vor îngriji să 
amenajeze și să aranjeze camerele 
si colțurile pionierilor, să repare 
materialele pionierești, să procure 
drapele pentru detașamente și 
unități. Acțiunea de pregătire a a- 
legerilor trebuie să constituie un 
imbold la învățătura și disciplină.

Alegerile se vor desfășura între 
1—15 octombrie a.c la nivelul de
tașamentelor și între 15—25 oc
tombrie în unitățile de pionieri.

Toate adunările pionierești în
cep cu ceremonialul pionieresc 
tradițional La aceste adunări vor 
participa numai pionierii îmbră- 
cați în uniformele pionierești,

CORNEA DUMITRU,
Consiliul orășenesc al Organizației 

pionierilor Petroșani

gram de turnare a planșeelor 
și desfășurare a lucrului pe 
zilele necesare închiderii blo
cului, 1 S-a spus: „Vei primi 
cgfraje pentru trei seturi' de 
planșee, ca turnarea să se 
facă intr-un ritm susținut". 
Și maistrul s-a înarmat cu 
răbdare și s-a așternut pe aș
teptat. Așteaptă și iar așteap
tă venirea cofrajelor ce i s-au 
promis.

Programul de lucru alcă
tuit in vederea turnării plan
șeelor stă și acum cuminte în 
f ereastra biroului maistrului: 
zilele trec una după alta,- dar 
din cele 3 seturi de cofraje 
pentru planșee, la blocul i 
Uricani n-a sosit nimic.

Și ce frumos arată progra
mul.
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Zidarul din clasa a X-a
A venit pe șantierul 

de construcții din Vul
can în primăvara lui
1962, de prin părțile 
Olteniei. Nu mai lu
crase nicăieri, nu a- 
vea nici o meserie, 
dar dorea fierbinte să 
se califice. Din chiar 
prima lună a sosirii 
pe șantier — aprilie 
— a început să lucre
ze ca zidar. Ii plăcea 
această meserie. Zilnic 
acumula noi cunoștin
țe, se descurca mai 
bine la lucru. Era ini
mos. Și-a dat seama 
însă că numai cu cele 
4 clase de școală pri
mară nu
departe. De 
toamnă, s-a 
clasa a V-a 
rile fără 
Peste puțin

. cadrul șantierului s-a 
deschis un curs de ca
lificare pentru mai 
multe meserii. In anul
1963, alături de alți 
colegi ai săi, a obținut 
calificarea de zidar și 
tînăml Fir an Vasile 
despre care este vorba 
în aceste rînduri.

au trecut u- 
unul. Vasile 

învăța. Și le 
amîndouă bi- 

trecut,

...Anii 
nul cite 
lucra fi 
făcea pe 
ne. Anul trecut, in 
vară, a obținut diplo
ma de absolvire 
clase elementare, 
stat pe gînduri. 
înscris imediat in

a 8 
N-a
S-a 
cla-

PROFIL

va ajunge 
aceea, în 
înscris în 
la cursu- 
frecvență. 
timp m

intr-a IX-a 
cu media 

la 1 septem- 
a început o

sa a IX-a la cursurile 
serale ale Liceului din 
Vulcan. Examenul de 
admitere 
l-a trecut 
8,33 și de 
brie 1966
nouă perioadă de pre
gătire, mai dificilă de
alt prima, dar măi 
plină de satisfacții 
Deci din nou muncă 
și învățătură. Clasa a 
IX-a a promovaț-o cu 
media 8,50, cea mai 
mare din clasa sa. La 
serviciu, de asemenea, 
Vasile se descurcă bi
ne. De fapt el se nu-

mără acum printre cei 
mai buni zidari de pe 
șantier; a obținut ca
tegoria a V-a de sala
rizare. Iar ca elev este 
în continuare la fel de 
sirguincios. Deși de la 
începerea noului an 
școlar nu a trecut în
că o lună de zile, în 
dreptul numelui său 
au apărut deja cîteva 
note de 9. După cum 
cărămizile așezate de 
mina lui Fir an Vasile 
dau contur blocurilor 
din Vulcan, tot așa cu
noștințele acumulate 
de el la cursuri îi com
pletează pregătirea ge
nerală, ii dau perso
nalitate.

Prin întreaga sa ac
tivitate, prin compor
tarea sa exemplară, 
Fir an Vasile este un 
tînăr cu care șantie
rul de construcții din 
Vulcan se poate rrun- 
dri; este un exemplu 
de urmat pentru mulți 
alți tineri ai șantieru
lui.

IULIAN IORDACHE,
Vulcan

.PROGRAM 
OK RADIO

30 septembrie
PROGRAMUL I: 5,00 BULE

TIN DE ȘTIRI,- 5,05 Program 
muzical de dimineață; 5,30 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 5,35 AQTUA- 
MTAȚfiA AGRARA; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sumarul presei. 
Sport. Buletin meteo-rutier;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 Lă microfon, me
lodia preferată; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, 
melodia preferată; 9,25 Metro
nom '67; 10,10 Curs de limba

' spaniolă; 10,30 Melodii popu
lare; 10,45 Muzică ușoară in
terpretată de trio Do-Re-Mi și 
trio Cșban; 11,60 BULETIN DE 
ȘT6RJ; 11,03 REVISTA REVIS
TELOR ECONOMICE; 11,15 Pa
rada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară; 12,00 
Orchestrele Cornel Popescu și 
Frank Pourcel; 12,15 Coordo
nate culturale; 12,35 Muzică 
ușoară; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic,- 13,13 
Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 14,00 Piese de estradă;
14.15 Arii din operete,- 14,35 
Melodii populare; 14,50 Muzi
că ușoară interpretată de Sacha 
Distel,- 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, Buletin meteo-rutier; 
15,05 Muzică populară cu Ma
rja Firulescu; 
lansate în
muzică ușoară; 15,50 Jocuri de 
perechi; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic;
16.30 Arii din opere; 17,10 ME
MORIA PĂMlNTULUI ROMA
NESC. 700 DE ANI DE EXIS
TENȚĂ A ORAȘULUI TIMI
ȘOARA; 17,30 Melodii de Radu 
Serbam 17,45 Muzică populară; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN JURUL GLOBULUI; 18,20 
Muzică ușoară; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 
Concert de melodii românești;
19.30 Sport; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,20 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Cîntece de petrece
re și jocuri populare,- 2J.05 
PROCESE CELEBRE. Procesul lui 
Caragiale, Evocare de Petre 
Niță; 21,45 La balul de șîmbă- 
ță seara; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,-
22.15 Program pentru iubitorii 
de romanțe,-
Ted Reynolds; 22,45 MOMENT 
POETIC; 22,50 Muzică Ie dans,- 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 
Muzică de dans,- 2,55—3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.

15,15 Cîntece 
festivaluri de

22,35 Formația

Un tînăr destoinic care execută lucrări de bună calitate 
tr Ici anul Ignat Vasile de la atelierul electric al minei Dîlja.

SPORT

NOUL MERS 
AL TRENURILOR
din gara Petroșani

Incepînd din 1 octombrie 
1967, mersul trenurilor de per
soane din gara Petroșani 
următorul:

va fi

PLECĂRI
SPRE LUPENI: 4,57; 6,18;

7,32; 12,30; 15,25; 17,56; 20.44,
SPRE SIMBRIA: 1,50; 6,17

(accelerat); 7,42; 10,44; 15,14;
19.00; 21,05.

SPRE CRAIOVA : 4,36; 13,09
16,31; 20,14,

SPRE BUCUREȘTI: 9,22 - 
personal (are sosirea in Bucu
rești Basarab la orele 20,20); 
0,04 — accelerat. Pleacă din Deva 
la ora 21,25, 
șan! la ora 
8 minute și 
rești la ora 
circulă prin

ajunge in Petro- 
23,56, staționează 
sosește in Bucu- 
7,23. Acceleratul 
Roșiori.

SOSIRI
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CUPA FORESTIERUL”

LA LUPENI: 7,36; 9,11; 
16,00; 17,37; 20,01; 23,07.

LA SIMBRIA: 1,19; 6,46;
12,11; 17,34; 19,57; 23,56

InstitetHl de mine
Petroșani

ANUNȚĂ: 

Cetățenii care doresc 
că închiriez* spatii lo
cative pentru cazarea 
studenfiior stnt invHafi 
să depună ofertele Ier 
la rectoratul institutu

lui.

F I L E
30 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Șapte băieți și-o ștrengărită,- 
Republica: Dragostea mea,-
LONEA — Mineral: Bătălie 
pentru Șanhai; 7 Noiembrie: 
Angelica, marchiza îngerilor; 
LUPENI — Cultural: Povestea 
prostiei mele; BARBĂTENI ; 
Cei 7 din Teba.

(Urmare din pag. 1)

elogii îndeosebi minerii sectoarelor 
IX. I, II, V Dar a munci; zdravăn, 
Ia Lupeni aceasta vizează nu doar 
efortul fizic, ci o simbioză. Presu
pune îngemînarea eforturilor mine
rilor cu căutările multilaterale ale 
cadrelor tehnico-inginerești pentru 
perfectarea procesului de produc
ție, a organizării muncii, pentru ex
tinderea noului.

Șeful exploatării, ing. Ciriperu 
Vasile, ne-a relatat multiplele preo
cupări ale specialiștilor plinei pen
tru îmbunătățirea calitativă a acti
vității minei. Bilanțul rodnic cu 
care se prezintă colectivul e rezul
tatul soluționării unor cerințe ma
jore pe linia optimizării produc
ției exploatării. Să precizăm cîteva : 
s-au mecanizat culbutarea pro
ducției și evacuarea rezîdurilor de 
la curățarea canalelor și a bazine
lor de decantare; s-au extins lucră
rile de automatizare la stația de 
pompe de la puțul orb nr. 11, ș-a 
pus în funcție o nouă stație de 
compresoare la puțul Carolina prin 
cșre se asigură ca presiunea aeru
lui comprimat să fie de cel puțin 
4 atmosfere la cel mai îndepărtat 
loc de muncă. Și o realizare meri
torie din „prima linie" a bătăliei 
cărbunelui, I.a Lupeni au intrat 
în funcție în acest an încă 8 aba
taje frontale susținute metalic, cu 
stîlpi hidraulici și dotate cu puter-

a revenit petroșânenllor
In zilele de 23 și 24 septembrie 

sportivi din cadrul asociațiilor fo- 
reitiere s-au întrecut într-o com
petiție dotată cu „Cupa Forestie
rul". La startul acestei competiți- 
au fost prezenți sportivi din majo
ritatea asociațiilor de pe lingă în
treprinderile forestiere din regiune, 

întrecerile °-au desfășurat în lo
calitatea Sebeș la următoarele dis
cipline sportive : fotbal, volei, tir, 
popice, atletism, trîntă, haltere 
Concurenții și-au disputat șansele 
în mod sportiv și disciplinat, iar 
organizarea a fost ireproșabilă. Cu
pa pusă în ioc a fost cîștigată de 
sportivii asociației „Forestierul" Pe
troșani, care au luptat cu multă 
ambiție, acumulînd puncte la toate 
disciplinele. Merită toată lauda 
atît sportivii cit și președintele aso
ciației, tov Pop Vasile, care s-a ’ 
străduit să formeze un lot destul de

cit a totalizat 
„Forestierul"

care au cîsti-

mare pentru a putea participa la 
toate disciplinele sportive prevă
zute în regulamentul întrecerilor.

Sportivii din Petroșani au cîști- 
gat 10 locuri I și 10 locuri II, acu- 
mulînd în total 31 de puncte față 
de numai 19 puncte 
asociația sportivă 
ilia, a doua claut*

Iată numele celor
gat locul I : Pop Vasile la tir; Pop 
Tiberiu, Ursache Gbeorghe și Mi
ron eseu loan la trîntă; Socaci Ti
beriu. Mironoacu loan, Schipor 
Gheorghe. Ursache Constantin, Con
stantin loan Ia haltere și Nicoară 
Lucian la atletism.

Clasamentul general: I. Petro
șani; II. Ilia; III. Orăștie; IV. Sebeș; 
V. Brad

DE 
13,41;

DE 
9,00;
(accelerat).

DE LA CRAIOVA: 6,50; 8,25; 
15,07; 22,41.

DE LA BUCUREȘTI: 6,07 
accelerat; 18,27 (personal. Plea
că din București Nord la 6,58). 
A- aiul pleacă din Bucu
rești la ora 22,40, sosește în 
Petroșani la ora 6,07, stațio
nează 10 minute și ajunge la 
Deva la orele 8,27.

DIN STAȚIA C.F.R. LUPENI : 
Trenurile pleacă spre Petroșani 
la orele: 6,43; 8,24; 12,50; 15,13; 
16,50; 19,14; 22,20.

O facultate nouă
la Universitatea

V, ZARCULEA, 
activist C.S O. Petroșani

din Timișoara

MHCI INTERNATIONAL 
DE RUQBI LA PETRILA
Știința Petroșani — 
(R. P. Pc4onâ) 11-11

După ce duminică au
12—17 la Lupeni meciul

Csarny Byfon

pierdut ti 
cu echipa

nice transportoare TR-3. S-a extins 
și mecanizarea tăierii. In trei fron
tale mari funcționează haveze. O 
dată cu extinderea tehnicii noi, a 
procedeelor avansațe ș-au aplicat 
măsuri multiple pentru perfecțio
narea organizării muncii, pentru 
folosirea mai bună a timpului de 
lucru și întărirea disciplinei.

Roadele acestor preocupări, ne-a 
relatat tov Raeiek Ion, secretarul 
comitetului de partid, sînt eviden
te. Numărul absentelor nemotivate 
s-a redus la un sfert țață de anul 
trecut, iar cosfjr ientul de prezentă 
a crescut cu peste 1.5 Ia sută. Td- 
țuși, rezerve există spre și mai 
bine Comitetul de partid va, analiza 
în plenara sa din octombrie tocmai 
folosirea timpului de lucru

Viitorul apropiat ridică Și alte ce
rințe în fața colectivului minei, 
mestrul IV e socotit trimestru! 
gătirilor peptru anul viitor, 
tru anotimpul rece De altfel
lecti.v’Jl exploatării îsi îndreaptă de 
pe acum preocupările spre Viitor, 
Sînt prevăzute măsuri pentru ex
tinderea mecanizării în abataje, a 
susținerii moderne, pentru perfec
ționarea organizării producției »i a 
muncii.

De pe temelia înfăptuirilor de 
pînă acum colectivul minei scru
tează cu optimism viitorii!. îsi forti
fică potențialul pentru escaladarea 
de noi înălțimi ale vredniciei mi
nerești

locală Minerul, rugbiștii polonezi 
au jucat ieri la Petrila în compa
nia jucătorilor de Ia Știința Petro
șani, După un ioc de o factură 
tehnică modestă, cele două for
mații au terminat la egalitate 
H—H. Formația petroșăneanlî tre
ce printr-un vizibil declin de for
mă Cum se pot explica altfel re
zultatele slabe dobîndite în acest 
retur de campionat, cum se poate 
explica scorul de 17—0 cu care a 
pierdut duminică la București în 
fața echipei Gloria ?

...Duminică Știința se va deplasa 
la Bîrlad unde va avea o misiune 
deosebit de grea în compania echi
pei Rulmentul, învingătoarea de du
minică a formației militare Steaua, 
la ea acasă.

Tri- 
nre- 
oen- 
co-

a»-
43 
de

TIMIȘOARA. — In această toam
nă, la Universitatea din Timișoara, 
va funcționa o facultate nouă 
de științe economice, care se 
daugă celor 20 de facultăți, cu 
de specialități, ale institutelor
invățămînt superior din localitate.

Pentru noul an, în centrul uni
versitar bănățean s-au amenajat 
noi spații destinate activității di
dactice și sociale. In cadrul Insti
tutului politehnic a fost construit 
un modern laborator de încercat 
mașini hidraulice, la care în cu- 
rînd se va adăuga și primul labo
rator de izotopi radioactivi. Un 
alt laborator, de chimie, se ame
najează în cadrul Universității, 

■ Noi îmbunătățiri se fac și în do
meniul spațiilor de invățămînt. 
Astfel, la Institutul de medicină 
se construiește un nou amfiteatru 
și mai multe săli de lectură și de 
seminar. De asemenea, „Orășelul 
studenților" s-a mărit cu încă pa
tru cămine cu cîte 396 de locuri fie
care, precum și cu o cantină cu 
3 000 de locuri.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
29 septembrie

18,00 Drumuri și popasuri. Emisiune turistică.
18,20 buletinul circulației rutiere.
18,30 Pentru copii; A.@.C. De ce ? Flori și stele de piatră. 

Filmul „Povestiri pe malul apei“.
Pentru tineretul școlar: Revista literară „Albatros'1. 
Telejurnalul de seară.
Studioul muzical. Canțonete și șansonete.
„Fuga". Film producție a Studioului nostru de Te* 
leviziune, realizat de Cornel Todea și Boris Ciobanii. 
Interpretează: Mircea Anghtlescu șl George Moțăi. 
Reflector.
Film artistic: „Coloana a 5-u“, realizat de Alfred 
Hitchcock, Cu Robert Cummings și Prisella Lane. Pre
mieră pe țară.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,W
19,30
20,00
20,35

21,00
21,15

22,45
23,00
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lucrările Adunării Generale a O N.U.
NEW YORK 28. Trimisul spe

cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Primul vorbitor care a 
urcat la tribună în ședința de mier
curi după-amiază a Adunării Ge
nerale a O N U. a fost ministrul a3- 
facerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel, care, salutînd alegerea 
noului președinte, a declarat că 
„cele două țări ale noastre cola
borează și se consacră apropierii 
între statele europene pe baza res
pectului mutual pentru sistemele 
lor guvernamentale diferite1'.

„In ceea ce ne privește, a spus 
Harmel referindu-se la Europa, 
am procedat la reconsiderarea re
lațiilor cu statele europene cu sis
teme politice diferite", pentru re
zolvarea „într-un spirit realist si ■ 
creator pe baza respectului și în
țelegerii reciproce a dificultăților 
create în urma celui de-al doilea 
răjboi mondial".

Nu ne așteptăm ca politica a- 
ceasta de apropiere să dea rezul
tate peste noapte, a precizat el, 
dăr Sî he- des
fășurăm eforturile cu și mai mare 
hotărîre Factorul dinamic, singu
rul care face posibilă depășirea di
ficultăților și găsirea modalităților 
unei concilieri a punctelor de ve
dere, a spus Harmel, este voința 
politică de a se ajunge Ia soluții 
trainice.

In legătură cu Orientul Apropiat, 
cheia unei reglementări trebuie să

a subliniat el — respectul 
suveranitatea fiecăreia din 

și respingerea oricăror modi- 
teritoriale bazate pe cueeri-

fie — 
pentru 
părți 
ficări
rea prin forță.

Vorbitorul a sprijinit propunerea 
de convocare periodică a Consiliu
lui de Securitate la nivelul miniș- • 
trilor afacerilor externe deoarece 
„a sosit timpul ca acest organ să 
nu se limiteze la separarea părților 
în conflict, ci să urmărească în a- 
celași timp cu perseverență elimi
narea cauzelor conflictului”.

Ocupîndu-se de problemele cola
borării economice între statele dez
voltate și cele In curs de dezvol
tare, el a propus crearea unul or
ganism mondial pentru colaborare 
și dezvoltare, care să coordoneze 
toate eforturile în această, direcție.

Ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Habib Burghiba jr , a scos 
în evidență că premisa reglemen
tării problemei Orientului Apropiat 
constă în evacuarea de către tru
pele izraeliene' a teritoriilor arabe 
ocupate, ceea ce va crea condițiile 
pentru aBor^nrea datelor funda
mentale ale problemelor în sus
pensie și pentru găsirea unor so
luții juste. El s-a referit apoi pe 
larg la „războiul contra sărăciei" și 
a arătat că țările în curs de dez
voltare. bizuindu-se în primul rînd 
pe eforturile proprii, așteaptă din 
partea statelor dezvoltate o cola
borare mai largă, exprintindu-și

speranța că cea de-a doua sesiune 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.CT.A.D ), va inaugura o etapă- 
nouă în acest sens.

Râul Sapena Pastor, ministrul a- 
facerilor externe al Paraguayului 
a scos în evidență că nedisemina- 
rea armelor atomice trebuie să 
meargă mînă în mînă. cu dezvol
tarea pe toate căile a folosirii paș
nice a energiei atomice și a cer- 

■ cetărilor științifice în acest dome
niu Trebuie sporite eforturile pen
tru reducerea decalajului existent 
sub acest raport între țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare. pentru a nu se crea „un mo
nopol atomic" al țărilor industriali
zate

El a vorbit, de asemenea, despre 
necesitatea industrializării fiecărei 
țări pornind. în primul rînd, de la 
posibilitățile și 
s-a ocupat de 
rării economice 
tînd că aceasta
port<= organisme supranaționale.

Au mai luat 
tanții statelor 
Kenya

resursele proprii și 
problemele colabo- 
interregionale, ară
ri u trebuie să com-

cuvîntul reprezen- 
Trinidad-Tobago și

GRECIA

In Comitetul O.N.U. pentru decolonizare

România va construi 
o uzină de tractoare în Iran

TEHERAN 28. — Corespondentul 
Agerpres, Nîcolae Popovici, trans
mite : La Ministerul Economiei al 
Iranului a avut loc ceremonia sem
nării contractului privind construi
rea de către România a unei uzine 
de tractoare în Iran, cel mai im
portant obiectiv industrial în ca
drul cooperării economice româno- 
iraniene Din partea română con
tractul a fost semnat de ing. Ni- 
colae Ștefănescu, director general
adjunct al întreprinderii de stat 
de comerț exterior „Industrialex
port". iar din partea iraniană de 
ing. Reza Niazmand, subsecretar 
de stat la Ministerul Economiei.

Au fost de față Pavel Silard, am
basadorul României, 
lor două delegații 
riști iranieni.

După
conferință 
Niazmand, 
Ministerul 
„Contractul
perării economice 
niano-române și pune bazele eon-

foarte important o- 
plan de dez- 
pentru urrnă-

cu corespori- 
Hossein Ham- 

de

membrii ce- 
numeroși zia-

struirii. unui 
biectiv al viitorului 
Voltare a Iranului 
torii cinci ani". .

Intr-o convorbire 
dentul rdmân, Abdol
zavi, adjunct al ministrului 
externe, a spus: „încă de acuta 
cîțiva ani am văzut tractoarele ro
mânești lucrind pe ogoarele Ira
nului Datorită rezultatelor obți
nute, ele se bucură de o foarte bu
nă apreciere și astfel au cîștigat 
încrederea noastră. De aceea le-am 
preferat"

Seara, ambasadorul României a 
oferit o masă, la care 
pat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor 
Economiei ale Iranului,
membrii celor două delegații.

au pârtiei- , 
conducerii 
Externe și 
precum si

a avut loc o 
la care Reza

ceremonie
de presă 
subsecretar de stat la
Economiei, a declarat: 
este o expresie/a coo- 

fructuoase ira-

Canelopoulos condamnă 
politica actualului guvern

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare (Comitetul celor 24) a adop
tat recomandările«. subcomitetelor

CAPE KENNEDY 28 (Ager
pres). — Corporația de comu
nicații prin sateliți (COMSAT) 
a lansat miercuri de la Cape 
Kennedy, cu ajutorul unei 
rachete de tipul „Delta", sa
telitul artificial american „Pa
cifici". După efectuarea unor 
manevre pentru schimbarea 
traiectoriei, satelitul de legă
tură urmează ca în următoa
rele trei zile să intre pe o 
orbită definitivă deasupra O- 
ceanului Pacific. „Pacific-2“ a 
fost lansat pe o orbită avînd 
un apogeu de 3 700 kilometri 
și un perigeu de 313 kilome
tri. El va fi plasat deasupra 
Ecuatorului în Pacificul cen
tral pe o orbită 
o altitudine de 
metri.

Noul satelit va
vitatea lui „Pacific-1“, lansat 
anterior și va asigura legă
tura prin radio și televiziune 
între America de Nord, 
Insulele Hawai și Asia de 
sud-est.

sale privind situația din Noua 
Guinee și insulele Papua aflate 
sub tutela Australiei. In aceste re
comandări se subliniază că 
rea Declarației 
la acordarea 
și popoarelor 
ează într-un 
mitetul arată
se practică discriminarea 
populația băștinașă, mai 
domeniul învățămîntului 
buției pentru muncă.

O.N.U. eu 
independenței 

coloniale se
ritm foarte lent. Co
că în aceste

aplica- 
privire 
țărilor 
efeetu-

teritorii 
față de 
ales în 

și retri-

ATENA 28 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite de
clarațiile lui Panayotîs Canelopou- 
los. fostul premier grec dinainte 
de lovitura militară din Grecia, 
făcute corespondenților de presă 
străini După ce a arătat că re
fuză să accepte ideea că numai 
guvernanții actuali ar avea drep
tul să vorbească în mod liber. Ca- 
nelopoulos a subliniat că „cei caie 
la început au aprobat lovitura de 
stat militară — și al căror număr 
scade zi de zi — s-au înșelat: este 
neîntemeiată afirmația că lovitura 
din 21 aprilie a salvat țara de 
haos" De la 21 aprilie, a arătat

Declarația misiunii O. N. U 
pentru Aden

28 (Agerpres).

sincronă la
35 200 kilo-

dubla acti-

NEW YORK
Misiunea ONU pentru Aden a dat 
publicității un comunicat în care 
se declară satisfăcută de discuțiile 
avute cu reprezentanții diverselor 
grupări politice din acest terito
riu și își exprimă speranța că efor
turile sale vor fi încununate cu 
succes. Comunicatul menționează 
că, dacă situația o va cere, mem
brii misiunii sînt gata să se de- ■ 
plaseze în orice localitate unde re
prezentanții grupărilor politice din 
Aden sînt de acord să se reîntîl- 
nească. pentru ca astfel să fie în
deplinită rezoluția ON.U în aceas
tă problemă. Misiunea este împu
ternicită să pregătească condițiile

care să ducă la acordarea, cit mai 
curînd posibil, a independenței a- 
cestui teritoriu

Canelopoulos, printre altele, politi
cienilor , ,li s-a impus 
presa nu poate publica 
și nici să Ie menționeze 
Dacă ei ar încerca 
prin 
greci 
tiale". Lovitura 
declarat fostul 
numai că nu a 
normal națiunii 
trivă. mă tem că țara să nu fi in
trat într-un proces incontrolabil 
al convulsiilor dureroase și hao
sului imprevizibil" Guvernanții ac
tuali, a spus el, „subapreciază 
poporul grec, și îndeosebi tinere
tul, dacă își închipuie că ii vor 
putea intimida prin arestări și 
condamnări" Canelopoulos a sub
liniat în încheiere că „dacă liber
tatea nu va fi restabilită neîntir- 
ziat. Grecia va fi expusă unor pri
mejdii care ar putea distruge to
tul".

Critici cu privire la politica 
S.U.A. fa|ă de Vietnam

WASHINGTON 28 
(Agerpres). — In ca
drul reuniunii „Consi
liului oamenilor de a- 
faceri americani pentru 
pace în Vietnam”, 
natorul Thruston 
ton (republican 
partea statului
tucky), fost președinte 
al Comitetului 
al Partidului 
can, a criticat 
președintelui
cu privire la Vietnam. 
El a cerut încetarea, 
bombardamentelor asu- 

. pra Vietnamului de

se- 
Mor- 

din 
Ken-

capăt 
rîndul 
Milton 
al co- 

cu

director 
republi- 
politica 

JohnsoD

nord și oprirea inter
venției americane pen
tru a se pune 
conflictului. La 
său, senatorul 
Young, membru
misiei însărcinate 
supravegherea activită
ții G.I.A., s-a raliat o- 
piniei senatorului Mor
ton și a declarat că 
„nu există posibilitatea 
pentru menținerea la 
putere într-un viitor a- 
propiat a unui guvern 
stabil în Vietnamul de 
sud".

Cu același prilej, fos
tul ambasador al Viet
namului de sud la Wa
shington, Tran Van 
Dinh a menționat că 
majoritatea compatrio- 
tilor săi s-au opus pre
zenței 
cane în 
sud. El 
legerile 
de la 3
demonstrat 
civili și ai 
țiilor budiste „se pro- 
nuhtă deschis' împotri
va războiului și a pre- 

, . zehței americane".

militare ameri- 
Vietnamui de 

a arătat că a- 
sud-vietnameze 
septembrie au 

că liderii 
organiza-

In ultimele două săptămîni, 
vaste regiuni din America 
Centrală au fost bîntuite de 
uraganul Beulah, care a pro
vocat mari pagube.

Statul american Texas, aflai 
în sudul Statelor Unite, tre
buie să facă față celor mai 
mari inundații care au exis
tat vreodată în aceste regiuni. 
După ce aproximativ 100 000 
de persoane au rămas fără 
adăpost, guvernatorul John 
Connolly a cerut președinte
lui Johnson să declare 20 de 
districte din acest stat regiuni 
lovite de calamități și care să 
beneficieze de 
ral.

In Mexic se 
20 de sate din
au dispărut sub apele riului 
Santiago. Turiștii aflați în cu
noscuta stațiune Acapulco au 
fost complet izolați de restul 
lumii, rămînînd în așteptarea 
elicopterelor, care nu vor pu
tea ajunge aici decît după ce 
uraganul Beulah se va li
niști.

ajutorul fede-

apreciază că 
statul Nayarit

Acte provocatoare 
împotriva Cambodgiei

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Cam
bodgiei la O N.U., Huot Sambath, 
a adresat două scrisori președfii- 
telui Consiliului de Securitate în 
care informează despre noile în
călcări ale granițelor și spațiului 
aerian cambodgian de către tru
pele americano-saigoneze Docu
mentele arată că avioane ameri
cane și sud-vietnameze au pătruns 
în spațiul aerian al provinciei Ra- 
tankiri. Guvernul cambodgian, 
menționează cele două documente, 
protestează împotriva actelor pro
vocatoare americano-saigoneze ce- 
rînd încetarea imediată a încăl
cărilor teritoriale ale țării sale.

tăcerea, 
ideile lor 

numele, 
comunice 
cetățenii 

Curții Mar- 
21

să 
cualte mijloace 

ar fi deferiți 
din 
premier
asigurat 

grece,

aprilie, a 
grec, „nu 
un viitor 

ci dimpo-

Greva muncitorilor

Execuții la Bandung
DJAKARTA 28 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că 
locotenent-colonelul Untung, acu
zat de a fi conducătorul loviturii 
de stat nereușite din Indonezia, de 
la începutul lunii octombrie 1965, 
precum și alți doi ofițeri, fostul 
comandant ai armatei aerului, Su- 
jono, și locotenentul Ngadimo Ha- 
disuwigno, condamnați la moarte 
de un tribunal militar extraordinar, 
au fost împușcați miercuri la Ban
dung.

companiei ,.Ford“ continuă
Greva celor 160 000 de muncitori de Ia compania „Ford", declarată 

în urmă cu trei săptămîni, continuă, fără să se întrevadă perspectiva 
reglementării conflictului care a generat-o. Deși tratativele dintre re
prezentanții companiei și cel ai sindicatului muncitorilor greviști se află 
în curs, nu s-a ajuns încă la nici un compromis care să pună capăt 
acestei ■țreve.

Accident aviatic la Dallas
Un avion particular bimotor s-a 

prăbușit deasupra unei școli din 
Dallas Aparatul urma să ateri
zeze pe un aerodrom situat la 2 ki
lometri de oraș. Copiilor li se 
permisese să plece acasă cu numai 
20 de minute înainte de catastro-

• DELHI. La 30 septembrie a.c. 
populația Indiei se va cifra la 
514 000 000 locuitori, anunță agenția 
Trust Press 
publicate la

of India, citind date 
Delhi.

Președintele R.A.U ,• CAIRO.
Gamal Abder Nasser, a avut mier
curi seara o întrevedere cu Ismail 
Al Azhari președintele Consiliului 
Suprem de Stat al Sudanului, a- 
nunță postul de radio Cairo.

fă. Politia 
soane de 
pierit în

a relatat câ cele opt per- 
pe bordul aparatului -au 
accident.

• BUDAPESTA. Agenția 
M.T.I. transmite că guvernele 
ungar și turc au botărît să ri
dice reprezentanțele diploma
tice ale celor două țări Ia rang 
de ambasadă.

• WASHINGTON. Comisia 
pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că la oli- 
gonul din Nevada a fost - efec
tuată miercuri o nouă 
zie nucleară subterană 
putere medie între 20 
kilotone trinitrotoluen.

Aceasta este cea de-a 21-a 
explozie nucleară subterană e- 
fectuată de către Statele U- 
nite de la începutul anului.

explo- 
cu o 

și 200
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