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Deschiderea 
lucrărilor Plenarei 

C €. al P.C.D.
in ziua de 5 octombrie a.c. s-au deschis lucrările Plenarei Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român.

RURALE.

PARTIDU

ÎMBUNA- 
LOCATIV

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

al
con-

Noul bloc ■ turn 
terminat la Pe
trila.

A plecat pe un alt șantier. Și-a 
părăsit locul de muncă făhă apro
barea’ conducerii Oamenilor din 
echipa în car- lucrase pînă atunci 
le-a părut rău. Căci pierduseră un 
tînăr care putea deveni un mun
citor de nădejde Și „adolescentul 
Matei Florian, căci despre el este 
vorba a plecat pe un alt șantier din 
țară Dar acolo nu i-a plăcut Â 
pus mina pe creion ai " hîrtie.. Și; a 
început prima scrisoare, pe care a 
adresat-o lui . nea . Dusan' Erau

la o constatare a* 
mai sînt încă părinți; 

proprii 
obiec-

Efectivul electrb-mecanic al minei Dîlja a. tost completat 
cu tineri absolvenți ai școlii profesionale.'‘ Iată doi'dintre, ei, 
Burlan Romulus și Bertotl Gheorghe revizuind un aparat 
electric.

Plenara dezbate:
1. — PERFECȚIONAREA CONDUCERIIȘI PLANIFICĂRII ECONO

MIEI NAȚIONALE, CORESPUNZĂTOR CONDIȚIILOR NOII ETAPE DE 
DEZVOLTARE SOCIALISTĂ A ROMÂNIEI.

2. — ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII ADMINISTRATIV-TERITO
RIALE A ROMÂNIEI ȘI SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR

3. — ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE SALARIZARE.
4. — DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE, 

ȚĂȚIREA ADMINISTRĂRII ȘI ÎNTREȚINERII FONDULUI 
Șl NOUL REGIM AL CHIRIILOR.

5. — CONVOCAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
LUI COMUNIST ROMAN.

La lucrările Plenarei participă ca invitați șefii secțiilor 
P.C.R., primi-secretari ai comitetelor regionale de partid, miniștri, 
ducători ai organizațiilor de masă și ai unor instituții centrale de stat, 
președinți ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, 
redactori șefi ai ziarelor centrale.

Ion CIOCLE1
Nicolae GHEORGHIU

judecător

Simțul matern sau patern 
e atât de bine conservat în 
regnul animal îneît nu e ne
voie de un proces de conș
tiință ca el să se manifeste. 
Vînătorii , (și nu toate cele 
vînătorești sîht produse ale 
imaginației) relatează unedri 
fapte ce ilustrează această 
instinctivă manifestare a sim
țului matern într-o manieră 
ce -impresionează pînă la la- 
crimi. O singură viețuitoa
re se abate de la această 
manifestare a instinctelor: 
cucul. Și pasărea aceasta a 
devenit un simbol cu care 
se identifică singuraticii, ne
glijenței cu propriile lor vlăs-

că oamenii schelelor ne 
rezervă multe aseme
nea bucurii. In fiecare 
dintre următorii trei 
ani în Valea Jiului se 
vor construi între 1 500- 
1750 apartamente. Ce 
remarcat că peste 500 
dintre acestea vor dez
volta Uricaniul — cel 
mai tînăr oraș ăl Văii 
Jiului. Orașele Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Petro
șani se vor îmbogăți cu 
noi școli. In Petro
șani și Lupeni sînt pre
văzute două grădinițe 
de copii cu cite 100 de 
jpcuri. Casa pionierilor 
din Petroșani, spitalele 
din Petroșani, Vulcan și 
Petrila, ca și întinse re
țele de străzi, alimen
tări cu apă etc., figu
rează în programul 
constructorilor..

Vom fi beneficiarii 
unui număr sporit de 
construcții destinate îm
bunătățirii deservirii 
populației. Intre acestea 
se numără fabrica de 
pîihe din Vulcan, noi 
unități comerciale în 
Petroșani, Lupeni, Pe
trila, complexe de de
servire a populației, ale 
cooperației meșteșugă
rești in I.upeni, Uricani, 
Vulcan și Petrila, un 
depozit de mobilă la Pe
troșani. Pe cărări <îe 
munți ne vor chema ca
banele Paring, Gîlcescu 
șt Lacul Lia, a căror 
construcție urmează să 
înceapă în curînd

Iată cîteva dezvăluie 
de cifre din agend.'i 
șantierelor Văii Jiului, 
care prin bărbăția oa
menilor de pe schele 
se vor transforma în noi 
blocuri de locuințe, u- 
nltăți dd deservire, «di- 

"Jî&i 'de cuTi-ura’’și sănă
tate. -

Oriât ai fi de grăbit, 
deseori te oprești invo- 

Junțar î»ț fofa celor mai 
yfyofâ&i ' imagini pe 
care ți le dezvăluie 
schelele. In cîțiva ani
șori, Braid Lupenilor —- 
și nu numai ea — a de
venit o arteră ale cărei 
edificii mafestoase te im
presionează, dar în a- 
celași timp te incintă 
prin suplățea și elegan
ța liniei arhitectonice, 
prin culoare. Vulcanul, 
care cu numai două de
cenii și deDia in-'iitmă 
părea câ-și sfîrșește a- 
gonia^,. „țe întîmpină 
mînâru ăe la mu Iț i Ki
lometri-distanță înălțîn- 
du-și frumusețea blocu
rilor turn. : Continuăm 
să rămlnern entuzias
mați de eleganța sobră 
cu tiare Casa de cultu
ră înnobilează - acest 
colț al Petroșanilor, dar 
iată că alături de ea, 
buchetul de blocuri turn 
te cheamă și te fasci
nează. Da, știm, fiecare 
nouă clădire aduce bu
curia; unui nou aparta
ment, a unei noi școli, 
și-n fiecare nouă teme
lie vedem încă o măr
turie a grijii față de 
om. S-a clădit masiv. 
Bucuria ne este însă 
sporită de faptul că noi
le construcții nu vin 
numai să; răspundă unei 
-necesități. Minerul, e- 
nergeticianul, tînără a- 
milie primesc cheia a- 
partamentului,. orașul 
însă, Valea noastră a 
Jiului primește în ace
lași timp un prinos de 
frumusețe. Un remarca
bil salt calitativ, pe 
care-l dorim consolidat, 
amplificat.

O sumară incursiune 
în. programul construc
țiilor pe următorii ani 
ai cincinalului ne arată

Cifre din agen 
constructorilor

tare. Puii de cuc, însă, ștnț 
apărați de legea selecției na
turale. Viețuiește cel mal 't®- 
re. Și puii de cuc, care Văd 
lumina zilei.tân.alt.- cuib/a- 

■ r-uncă repede peste „boȚd" 
pe frații lor vitregi și mai 
mici. Dar puii de om care 
au drept părinți niște cuci ?

Răsfoind dosarele care au 
ca obiect solicitarea de pen
sie alimentară ajungi, vrtnd- 
nevrînd, 
mară: : 
care se leapădă de 
lor copii- ca de niște 
te de povară.

Sentința civilă nr. 
pronunțată la tribunalul din 
Petroșani anul acesta ofoli- 
gă pe Blaj Dumitru, năs
cut în Iscroni, la plata su
mei de 440 lei lunar drept 
pensie de întreținere pentru 
minorii' Dumitru și Daniel. 
Pe Blaj Maria o obligă la 
plata sumei de 180 lei lunar 
reprezentând tot pensie de 
întreținere. Nu-i o potrivire 
de nume. Cei doi încă mai 
sînt soț și soție, iar Dumitru 
și Daniel sînt copiii lor. Pă
rinții au plecat în lume și 
i-au abandonat la vîrsta de 
3 și, respectiv, 6 ani, în grija 
bunicilor. Și cei doi colindă 
tara potolindu-și fiecaie vre; 
melnic aleanul cu vreun par
tener sau parteneră amatori 
de aventuri galante. Copiii' 
au rămas în grija a doi bă- 
trîni neputincioși, fără prea, (Continuare în pag.

multe posibilități materiale. 
Bătrînii au cerut intervenția 
legii împotriva fiului și. nu
rorii lor, ca aceasta să-i de- 
țermine să-și amintească de 
obligațiile — cel puțin de 
cele materiale — pe cart le 
au față de cei dpi copii. Ci
tă lipsă de omenie sălăș
luiește în acești doi părinți 
despre care piesele de la do
sar' — constatări ale comisiei 
de tutelă — arată că „trăiesc 
în concubinaj cu numitul 
sau numita cutare" ! Tatăl 
a fost greu de găsit. Luni de 
zile i-au trebuit ■ instanței 
pentru a ajunge în posesia 
tuturor pieselor de dosar în 
baza ’ cărora să-l oblige la 
întreținerea copiilor. Pe a- 
cești, oameni, legea îi, numeș
te încă tatăl și mama co
piilor abandonați deși în fa
ța opiniei publice ei au fost 
de mult privați de ■ dreptul 
de a li se spune tată sau 
mamă. ■

Maftei Costică. salariat la 
E.M. Lonea e un „caz" la fel 
de tipic. După 20 de ani de 
conviețuire cu soția, a pără
sit-o, bolnavă, schimbînd-o 
cu o oarecare Drăgușin Saf- 
tâ și ea mamă a trei copii 
Din cei 4 copii pe ■ care-i

PERFOR- 
MAj\ ȚA 
RITMICI
TATE

Există- pe scara de valori 
a vredniciei o performanță 
care face mai mult decît o 
izbîndâ, un succes. E stator
nicia . pe „poziția" .vredniciei. 

■ Deoarece, nu e ușor să cuce
rești o victorie, însă, e mult 
mai greu să te menții la ni
velul cucerit.

La mina Lupeni se vor
bește în ultimul timp cu sti
mă și căldură despre un co
lectiv care a atins și această 
performanță. De minerii și 
tehnicienii sectorului IX este 
vorba. Victoriile lor pe fron
tul cărbunelui se înmănun
chează în peste 8 000 tone 
cărbune extrase peste preve- 

, deri. Despre destoinicia lor 
t; vorbește și productivitatea de 

1,860 tone/post realizată pe sec
tor, cu 366 kg/post mai mare 
decît cea planificată. Dar co
lectivul sectorului mai deți
ne o performanță cu care nu 
țe pot lăuda prea mutți: 
acest sector în nici o lună, 
în nici o decadă, în nici o zi 
n-a cunoscut stagnarea. Acti
vitatea lui se înscrie, pe „tra
iectoria timpului ca o înain
tare impetuoasă, perfect ca
dențată.

Da,. e vorba de o perfor
manță. O performanță ce 
n-are nimic miraculos în ea. 
A fost realizata de un co- 
lectiv de oameni care știu 

> munci, știu judeca și își. știu 
organiza timpul cu adevărat 
minerește. Pentru că deși 
înaintarea sectorului șe f îns
crie, pe o linie dreaptă și n-a 
cunoscut devieri, nu înseam
nă că .colectivul lui n-a avut 
de biruit vicisitudini, obsta
cole. ...

Un exemplu elocvent: bri
gada minerului Zăgreanu Iu-

Ă’JS
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Bolii, frumoasele 
de aici. Privind 
peisajului, nici 
ci nd treci din

Autobuzul a plecat la ora 
fixată cu 34 de salartați. ai 
minei Lupeni. Voia bună, 
cântecul și dorința excur
sioniștilor de a cunoaște fru
museți ale naturii, locuri is
torice și înfăptuirile anilor 
noștri de pe alte meleaguri 
ale țării îl însoțesc.

Curînd rărnîn în urmă Pe
troșanii, vechea cetate de pe 
vîrful căciulii de calcar de 
la Peștera 
serpentine 
frumusețea 
nu observi
Valea Jiului în bogata și mă
noasa Țară a Hațegului. Ca
pitala Țării Hațegului îi în
tâmpină cu moderna fabrică 
de mezeluri, cu un centru co
chet. Itinerarul Lupeni, Sibe
ria, Sebeș, Sibiu, Brașov, Bicaz, 
Tg. Mureș, Lupeni a fost bi
ne ales. Excursioniștii au a- 
vut prilejul să vadă orașe 
în plină înflorire, adevărate 
cetăți ale industriei noastre 
socialiste. O impresie d«o»

»ebită a .produs; .fjțcursiohiș- 
tțldp;,,,Marea" si barajul de 
1« Bfoez.

Unalt grup W excUMio- 
niști lupeneni a avut drept 
itinerar- Lupeni, Simeria, A- 

< rad, Oradea, Cluj, Turda, 
Sebeș, Lupeni.

In acest an, comitetul-sin
dicatului minei Lupeni a or
ganizat 14 asemenea excur
sii la oare au participat 474 
salariați. Printre excursio
niști s-au numărat minerii 
șefi de brigadă Ghioncă Sa
bin, Onișor Nicolae, Ferenc- 
zi Balazs și alții.

Pe lîngă excursiile cu iti
nerar mai lung, au fost pre
venite încă trei drumeții la 
cabanele din munții ce îm- 
prejmuiesc Valea Jiului. Prin 
excursii, minerii lupeneni 
cunosc înfăptuirile, anilor 
noștri, îșf îmbogățesc cunoș
tințele. leagă prietenii cu oa
meni ai muncii de pe alte 
meleaguri al» patriei.

Ștrandul din Lupeni 
vă invită la înot

O dată cu încheierea sezonului 
călduros și-a închis porțile și
ștrandul din Lupeni. Dar nu pen
tru multă .vreme. Zilele trecute 
porțile lui s-au redeschis pentru 
toți cei-ce îndrăgesc înotul. Nu vă 
fie teamă, apa nu-i rece. Duminică 
ea a avut temperatura do 33°C. 
Deci o... călduroasă invitație pen
tru toți iubitorii de natație.

NADA CORNEL 
corespondent

Crește zestrea 
bibliotecii din Lupeni

Zilele acestea la biblioteca clu
bului minier din Lupeni au sosit 
cărți noi. Dintre ele amintim’: 
„Jurnal literar" de Al. Căprariu, 
„Zoosophia" de Ion Gheorghe, 
„Drumuri și râspîntii" de Miron 
Radu Paraschivescu, „Ora fîntîni- 
lor" de Ion Vinea, „Orașul dez
velit" de Grigoris Gherosimos, 
„Poeme" de Marin Sorescu ș.a. De 
asemenea au sosit și cîteva albu
me ale unor pictori români va
loroși ; Țuculescu, Ciucurencu, 
Tonitza.

Va face față preparația
Iarna produce multe dificultăți 

la unitățile unde nu se acordă preo
cupare suficientă pregătirilor de 
iarnă. Așa s-a întîmplat la prepa
rația Coroești unde neajunsurile au a vagoanelor cu motorină, stația de 
ținut iarna 
rece. Astfel, 
cărbunele a 
din cauză că 
Descărcarea 
se făcea în peste o oră 
numai 10 minute eît este necesar, 
cînd cărbunele nu e înghețat. De 
asemenea, neglijîndu-se 
conductelor prin care circulă apa vagoanelor 
pentru spălare în exteriorul pre
parației, au fost frecvente cazurile 
de îngheț Și, bineînțeles, spăla
rea cărbunelui era stingherită. Ste
rilul îngheța și el în cupele luni- 
cularului Deci, o seamă de neajun
suri pentru înlăturarea cărora se 
cheltuia forță de muncă în plus, 
iar randamentul era scăzut Era 
de așteptat ca după o asemenea 
„experiență" conducerea prepara- 
ției să acționeze din timp pentru 
ca uzina să facă față exigențelor 
sporite din noul anotimp rece. Mai 
ales că în ultimele luni ștrangulă
rile de producție, avariile, se cam 
țin lanț Deci ne întrebăm : s-a fă
cut totul la preparație pentru ca 
instalațiile, oamenii să facă față 
intemperiilor iernii ?

Împreună cu tovarășul inginer 
Vîlcea Nicolae, șeful prepara
ției, răsfoim planul de măsuri pri
vind pregătirile de iarnă. Din 47 de 
lucrări prevăzute în plan doar 21 
au fost realizate, alte 19 sînt ata
cate. iar 7 sînt... neatacate. E 
îmbucurător faptul că unele din 
măsuri au fost rezolvate înainte de 
termenul planificat. Amintim cî
teva din ele. l.a funicularul de ste
ril a fost montată o stație de dez
ghețare a cupelor. De asemenea, 
s-a închis stația unghiulară la fu
nicular. Revizuirea și repararea 
parcului de vagoane s-a făcut din 
tâmp. Au fost puse la punct și 
pompele pentru coloana de apă a 
locomotivelor, instalația de stropire

Coroești
intemperiilor iernii ?

RUm accelerai 
pe șantierul 
din Lupeni

In aceste zile constructorii de pe 
șantierul din Lupeni lucrează cu 
rîvnă la blocurile tip A cu cîte 10 
etaje și 88 de apartamente fiecare. 
Blocul A 8 în curînd își va primi 
locatarii. Acum colectivul condus 
de maistrul Popescu Mihai face 
ultimele finisări interioare. Astfel, 
parchetarii din brigada lui Feraiu 
Dumitru curăță parchetul, zugravii 
conduși de Mogosan Ion șt Călă- 
toru Constantin dau ultima „mînă" 
de vopsea la etajele superioare, iar 
instalatorii din brigada lui Moroșan 
Haralambie au terminat montarea 
obiectelor din faianță si cristal și 
fac ultimele probe la instalațiile 
sanitare. Și la celelalte blocuri din 
„seria" A ritmul lucrărilor s-a ac
celerat. Așa se explică faptul că 
pînă la această dată echipele de 
zidari conduse de Bușcă Năstasie, 
Avram Nicu și altele au terminat 
tencuirea primelor 6 nivele (par
ter și 5 etaje). Brigăzile de insta
latori conduse de Cosma Achim, 
Morăroiu H., montează radiatoa
rele și, respectiv, instalațiile sani
tare:

De asemenea, pentru asigurarea 
frontului de lucru în timpul iernii 
la blocul A 6 a început montarea 
cofrăgului glisant. Echipele de dul
gheri și fierar-betoniști în fruntea 
cărora se află Bartoș 
xandru Constantin 
strădanie la montare 
sarea să înceapă la 
de blocul A 6 se execută săparea 
pămîntului cu excavatorul din 
fundația blocului A 5.

Stefan și Ale- 
depun multă 
pentru ca gli- 
timp. Alături

trecută cit anotimpul 
în stația de reeepție, 
înghețat în vagoane 

. stația nu era închisă, 
unui vagon înghețat 

în loc de

ventilare a aerului cald și altele. 
Au fost pregătite sculele și mate
rialele ce vor fi folosite la dezăpe- 
ziri Muncitorii au primit echipa
mentul de pi-otecțle necesar. Dar 
alte lucrări necesare fie c-au ră
mas în afara planului de măsuri, 
fie că depășesc tertbiermle de »Xe- 

izolarea cuție. Astfel, stația de recepție a 
e toț neterminată Se 

așteaptă ca Direcția de investiții 
să-și dea avizul, prevflzînd inves
tițiile n.>. esare 'executării Iu.Ță
rilor respective. închiderea stației 
de încărcare urma s-o execute șan
tierul TC.M.M. Vulcan. Dar cum 
acesta întârzie începerea lucrări
lor, preparatorii au aplicat o solu
ție provizorie. închizînd parțial 
stația. Au venit însă cei de la 
T.C.M.M. și au desfăcut totul Dar 
de închiderea stației respective nu 
s-au mai apucat nici pînă azi De 
altfel. cu grupul de șantiere 
TCM.M. este contractată și talu- 
zarea terenului la podul de p®4to 
linia ferată si tot neîncepută e și 
acum (?!). Instalația de încălzire dm 
incintă a fost ridicată doar pe ju
mătate. Motivul ? Direcția comer
cială din C.C.V.J. nu a aprovi
zionat preparația cu armăturile ne
cesare. Alte lucrări ce intră direct 
în competența preparatorilor au 
fost lăsate pe planul doi. Printre 
acestea se numără instalațiile de 
încălzire la distribuitoarele rota
tive de la funicular și de la stația 
de acumulatoare Nici canalul ce 
face racordul cu mina Vulcan n-a 
fost curățat. De ce ? Tovarășul Vîl- 
cea dă vina pe lipsa de . soluții. 
N-o fi oare vorba și de o oarecare 
lipsă de preocupare din partea con
ducerii preparației, a amintitei 
direcții din C.C.V.J și a șantieru
lui TC.M.M. Vulcan ?! ..Expe
riența" din iarna trecută trebuie 
să constituie un îndemn pentru ca

la preparația Coroești pregătirile 
da iarnă să nu mai fie privite cu 
superficialitate Valentin CÎKSTO1U

Lupeni

Dealul Babei în veșmînt de toamnă. Cea mai mare podoabă a sa 
care-1 înfrumusețează vara, iarba, a fost transformată de mîini harnice 
în fîn și depozitată cu grijă în sumedenie de clăi și căpițe.

Foto : N. Moldoveanu

P. BKEBEN

B I M
ȚARĂ

Un nou avion I 
utilitar românesc

Ing. Iosif Șilimon, șeful sec
ției de planoare la întreprin
derea orășenească Brașov, a 
realizat un nou avion utilitar 
destinat transportului de tper
soane : un aerotaxi. Noul apa
rat are o lungime de 9 metri 
și o avengură de 12,4 metri. 
Fiind dotat cu un' motor de 
300 CP, avionul poate trans
porta 6 persoane sau o încăr
cătură de 600 kg. El va putea 
decola sau ateriza pe mai pu
țin de 150 m, pe mici aero
porturi situate in interiorul 
orașelor. Avînd o construcție 
complet metalică, avionul es
te primul de acest gen fabri
cat în țară și se situează la 
nivelul celor mai moderne a- 
parate similare din străină
tate. ■ ■

A 50-a locomotivă 
Diesel electrică 
pentru export

De la uzina „Electroputere" 
a fost expediată la export cea 
de-a 50-a locomotivă Diesel 
electrică de 2100 CP, prevă
zută în planul pe 1967. Cu 
aceasta, uzina craioveană a 
îndeplinit cu două luni mai 
devreme planul anual la ex
portul de locomotive, precum 
și angajamentul de a livra in 
R.P. Polonă cinci locomotive 
Diesel-electrice peste preve
derile inițiale.

In probe tehnologice
Au început probele tehno

logice la noua fabrică de ce
luloză construită in etapa a 
2-a de dezvoltare a combina
tului de celuloză și hirtie din 
lunca Sucevii. Noua unitate ' 
are întregul proces de pro
ducție complet automatizat. 
Fabrica va produce anual 
60 000 tone celuloză, care va 
fi folosită la producerea hîr- 
tiei Kraft subțire sau crepo
nată, necesară confecționării 
de saci.

Mașina de gâtil 
„Menaj" • .

întreprinderea „1 Septem- 
brie“ din orașul Satu Mare —’ 
unitate specializată in produc
ția bunurilor metalice de uz 
casnic — a livrat comerțului 
primele 500 mașini de gătit 
din noul tip numit „Menaj". 
Acestea folosesc combustibil 
solid, au o linie elegantă și 
performanțe termotehnice su
perioare vechilor tipuri.

întreprinderea sătmăreanăa 
mai realizat în acest an patru 
tipuri de noi aragaze, prevă
zute cu cîte 3—4 ochiuri, cup- 

' tor, grătar și termoregulator.
(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

liu dintr-un abataj din stra
tul 3. Brigada a avut de în
fruntat cele mai mari difi
cultăți din cauza stihiilor 
subpămîntene: viituri de apă, 
Opresiuni. Numai printr-o 
muncă ordonată, prin asigu
rarea suplimentară a frontu
lui, minerii și-au realizat zil
nic preliminarul, au extras 
tot cărbunele din zona de 
exploatare. Un act demn de 
renumele ei a săvîrșit și bri
gada minerului Vladar Eu
gen în stratul 5. Din cauza 
presiunilor excesive, suitorul 
de aeraj care constituia sin
gura cale de acces spre aba
taj s-a închis complet. Ex
ploatarea în continuare a a-

batajului părea compromisă. 
Și totuși, abatajul a fost sal
vat. Au urmat 12 zile de ten
siune, de muncă încordată eu 
care prilej membrii brigăzii 
și-au pus la încercare întreg 
potențialul de iscusință și băr
băție minerească. In 12 zile

tru a fi mereu în pas cu exi
gențele timpului au săvîrșit 
și săvirșesc în continuu și 
minerii brigăzilor conduse de 
Varga Martin, Kovacs Fran- 
cisc, Vințe Ștefan. Ele for
mează brigăzile de șoc ale 
sectorului, ele determină rit

măsurile întreprinse de' con
ducerea sectorului în vederea 
creării unor condiții optime 
de lucru fiecărei brigăzi și 
îndeplinirii ritmice a sarcini
lor de plan.

Șeful de sector, inginerul 
Stoicoi Victor ‘ne-a relatat

PERFORMANȚA RITMICITĂȚII
suitorul de 100 de metri a 
fost redeschis, exploatarea 
stratului a continuat, iar bri
gada, deși a trecut printr-o 
mare încercare, are în pal
maresul ei un plus de 500 to
rțe cărbune. Asemenea acte de 
bărbăție, de străduință pen

murile în care avansează tot 
colectivul lor pe traseele în
trecerii,\ precum și succesele 
ce le înscrie pe răbojul vre
mii.

Dar se mai impune o pre
cizare. Succesele brigăzilor de 
mineri au fost facilitate de

despre perseverența cu care 
se urmărește în sector înde
plinirea ritmică a planului de 
pregătiri, în vederea asigură
rii continue a liniei de front. 
S-g pus accent, de asemenea, 
pe dirijarea judicioasă a aba
tajelor, a efectivelor, întreți

nerea perfectă a căilor ac 
acces, aprovizionarea optimă a 
brigăzilor din abataje și pre
gătiri. S-au aplicat măsuri 
multiple pentru întărirea dis
ciplinei, folosirea integrală a 
timpului de lucru, pentru des
fășurarea pe baza unui pro
gram precis a transportului 
de personal la locurile de 
muncă.

Prin destoinicia minerilor, 
stimulată de gindirea tehnică 
a cadrelor de conducere și 
activitatea educativă desfă
șurată de organizațiile de par
tid a fost statornicit in sec
tor un climat de muncă să
nătos, apt pentru a chezășui 
menținerea colectivului la per
formanța ritmicității și obți
nerea de noi înfăptuiri.
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Poftă bună...
(Urmare din pag. 1)

dar la ce ?“
două săptămîni, zia- 
publicat articolul: 

dar la ce în ca- 
situația cantinei 

pe 
subliniindu-se

Arbazanovici este o fire ner
voasă, aspră, țar Matei . un. tinur 
care „nu permite nimic" și care nu 
se dă bătut cu una cu două, im- 
pacientîndu-se la orice cuvînt care 
nu-i cade bine, 
el ai impresia 
ascunde undeva
gîmfare. Dar să vedem 
tîmplat lucrurile Cum s-ă produs 

solicită această ruptură între „profesor" și 
„elevul" său ? „Lecția" oferită cu 
cîțiva ani în urmă a fost uitată. 
Atunci i-a prins bine dar acum s-a

In urmă cu 
rul nostru a 
„Poftă bună... 
re se analiza
muncitorilor constructori de

' șantierul Petrila, 
necesitatea efectuării unui control 
mai amplu la toate cantinele 
Grupului II construcții.

Insușindu-și propunerea, condu
cerea Grupului II construcții Pe
troșani a luat măsuri pentru în
dreptarea situației semnalate. Des
pre aceste măsuri ne informează 
într-un răspuns adresat redacției 
administrația cantinelor din Gru
pul II construcții Petroșani.

„In urma sesizării <țțn. coloanele 
ziarului „Steagul roșu" conduce
rea Grupului 2 construcții Petro
șani a dispus următoarele : Con
stituirea unei comisii de coordo
nare a cantinelor formată din: 
șeful adjunct al Grupului II con
strucții, delegatul comitetului sin
dicatului, șeful serviciului ațfemi- 
nistrativ, administratorul de can
tine, avînd menirea de a verifica 
varietatea meniurilor, dînd suges
tii și luînd măsuri de îndreptare 
a deficiențelor.

Prin decizia nr. 47 din 9 sep
tembrie a. c. a directorului Gru
pului II construcții! a fost pedep
sită gestionara cantinei Petrila cu 
admonestare scrisă și avertisment.

In ceea ce privește riotarea can
tinelor cu inventarul necesar, di
rectorul grupului II a dat dezle
gare serviciului administrativ de 
a completa toate obiectele de in
ventar lipsă la cantine, afectînd 
în acest scop fondurile necesare 
îneît să nu mai apară la oantine 
aspecte cînd lipsesc cuțite, căni, 
pahare etc. De asemenea s-au luat 
măsuri de a 
obiectele de 
de ei.

In ceea ce
meniurilor, se va ține’ cont la în
tocmirea lor de sugestiile date de 
Mire comisia de cantine și orga
nele sindicale și de conducere. In 
felul acesta sîntem convinși că la 
cantinele constructorilor situația 
se va îmbunătăți iar 
vor fi atrași de aceste 
unde vor găsi o mîncare 
tentă, variată și la preț 
nabil".

Rînduri optimiste! La 
nostru, facem și noi o promisiune: 
vom urmări îndeaproape... rezul
tatele promisiunilor înșirate în 
răspunsul administrației cantine
lor Grupului II șantiere. ■

în echipă. . A început să 
mimhească cu sîrgitfhță. S-a cali
ficat. Dar acum...

Acum tot o scrisoare ne-a dus 
la Vulcan. Pe plic, la expediator, 
era scris: „Matei Florin, insta
lator caloriferist Ia șantierul III 
construcții Vulcan", O scrisoare 
scrisă tot de el.. în care < ” 
ajutorul redacției într-o problemă 
de etică a muncii Dar acum de ce 
nu mai cere ajutorul șefului de 
echipă ? De ce nu mai întinde mîna pierdut undeva pe cărările anilor, 
spre Arbazanovici Dușan 7 De ce R avem interlocutori 
nu-i mai solicită ajutorul ? De ce ? 
Ar putea fi pronunțate multe 
„de ce"-uri. Și răspunsul e sim
plu și același : pentru că acest om 
care cîndva i-a acordat un prețios șan a rămas același om, sfătuitor 
ajutor, azi este subiectul „recla- 
mației" lui Nu-i vorba despre o 
calomnie Și nici despre un con
flict sau altă divergență, ci des
pre o simplă ceartă. Cum s-a iscat 
aceasta ?

Stind de vorbă cu 
că pe fața Iul se 

și o notă de în
clini s-au in

l-a

E:.$

c.

imputa 
inventar

privește

aboneților 
degradate

varietatea

muncitorii 
cantine 
consis- 
conve-

rîndul

pe amîndoi. 
Fiecare își opfiră punctul lui de ve
dere. „Profesorul" recunoaște că 
ere o asemenea fire, însă „elevul" 
se poartă revoltător și 'acum, Du-

și priceput, puțin arțăgos cînd ti
nerii nu-1 ascultă.

Și într-o zi, pentru că așa încep 
toate poveștile, tînărului i s-a ce
rut să sudeze cîțiva demenți lă un

calorifer I-a «udat Și in< i înt' m 
timp scurt. iWcînâ pe «colo, șeful 
de echipă a observat că Matei se 
pripise și lucrarea execiitată nu 
satisfăcea cerințele; I-a arătat ti-, 
nărului că nu lucrează bine. Insă 
Eceăta riu l-a luat în seam;
luat, peste picior, provocîndu-1 la 
ceartă Arbazanovici s-a enervat și 
dințgură-i au ieșit citeva vorbe tă
ioase. Vorbe care au făcut să-i ro
șească obrajii tînărului, dar nu 
de rușine ci de enervare. Și așa 
a început cearta. Matei a vrut să 
arate că-i mai „dezghețat"; că nu 
permite „șefului" să-i atragă aten
ția șl pentru asta a ripostat vehe
ment. A așternut pe hîrtie po
vestea pseoudo-coidlictului lpr și 
ne-a cerut nouă să-l blamăm în pu
blic pe omul 
răbdător cu el 
meditînd mai 
cruri tînărul
acum în adevărata lor lumină.

care a fost atit de 
altădată. Poate că 

mult la aceste lu- 
Matei le va privi

(Urmare din pag. 1)

are Maftei, ultimul a trebuit să 
se angajeze la vîrsta de 17 ani 
ca să cîștige existența lui și a ma
mei lui. Căci acesteia soțul îi 
plătea o pensie de întreținere de 
numai 150 lei. Femeia a cerut 
majorarea acestei pehsii de între
ținere în timp ce patru copii mari 
trebuie să plece ochii de rușine 
pentru fapta tatălui lor. Iar pe 
tată trebuie să-1 oblige legea la 
un minim de pensie de întreți
nere de 200 lei lunar.

abandonează „are 
după el „întemeia- 
însă sînt aproape 

motiv în fața pro-

i

i.'I
- :

1

>X

w

!•<
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300 de km de 
cale ferată sudata

Lungimea rețelei căilor ferate 
continue a sporit în cursul acestui 
an cu încă 300 de km. Astfel, pe 
o serie de trasee, printre care Ro
șiori de Vede—Caracal ; Făurei— 
Brăila—Bărboși ; Mia—Radna ; A- 
pâhida—Dej, a dispărut zgomotul 
produs de roțile trenului la tre
cerile peste îmbinările capetelor 
de linii. Pe alte trasee, cum sînt: 
Țîndăreî—Urziceni; Dej — Jibou ; 
Caracal—Craiova și Bacău — " ‘ 
man, lucrări asemănătoare 
în curs.

Aceste Construcții cuprind 
troducerea de traverse din prefa
bricate din beton armat, a unui 
tip nou de șină, precum și siste
matizarea complexelor feroviare.

In prezent, aproape o treime din 
lungimea liniilor ferate principa
le din țara noastră sînt sudate,

- ’. (Agerpres)

Ro- 
sîtit

in-

SCRISORI Df LA CITITORI
• Scurtă a fost bucuria noastră

Locuitorii din colonia So- 
hodol — Paroșeni s-au bucu
rat foarte mult cînd in urmă 
cu cîțiva ani a fost desfiin
țat bufetul de aici și în locul 
lui a fost înființat un club. 
Inceptul activității la club a 
tost frumos, promițător. Cu 
timpul însă... Schimbarea di
rectorilor clubului, fluctuația 
de muncitori in uzină au con
dus și la instabilitatea activi
tății culturale. Și nu numai 
că activitatea culturală este 
instabilă, dar in ultimul timi

nu mai este de loc. Există 
aici o masă de ping-pong, Nu 
există în schimb palete și 
mingi, deși au existat. De 
asemenea, a fost cumpărat un 
televizor nou, util. De cîtva 
timp însă el se odihnește bol
nav, adică defect, in camera 
în care a fost instalat. Doar 
biblioteca funcționează nor
mal. Și sint posibilități pen- 

la clubul nostru,teu mai bine

Ioan BALOGA
Paroșeni

• Numai pentru
Pentru a bea o cafea la co- ' 

fetăria „Trandafirul’’ din Vul
can trebuie să ai multă răb
dare. Mai întîi pentru că deși 
există un aparat special pen
tru preparat cafeaua el nu 
funcționează. Deci trebuie să 
vină in ajutor aragazul. Și vi
ne, Numai că nu prea vin 
butelii, că nu prea e... apă. 
Cel puțin așa motivează de
seori vinzătoarea cînd oame-

unii?...
ni simpli solicită o cafea. Și 
dacă nu poți servi o cafea 
servești o prăjitură. Dar simți 
in gură gustul amar văzînd 
că alături un dom’ doctor, un 
dom’ inginer, un dom’ șef ser
vesc cafea. Pentru ei este apă 
și gaz. Cred că dacă toți plă
tim la fel, toți trebuie să fim 
serviți la fel.

Ion Vasile IOVI 
Vulcan

Ceea ce e curios e că în fie
care din cazurile de această na
tură, cel ce 
motivele lui" 
te“. Motivele 
invariabil un
priilor conștiințe căci omul simte 
nevoia să-și justifice faț$ de sine 
actele sale necugetate.

Soții* Katona Iosif și Maria din 
Paroșeni aduc fără pic de ru|fae 
în fața instanței dovezi ale vino
văției celuilalt, rezultînd din re
lații extraconjugale lipsite de ori
ce pudoare. ■ Mai întîi fuge soția 
cu chiriașul lor, apoi fuge soțul 
cu o altă femeie. Dar soția se 
întoarce din nou acasă. Amîndoi 
au dat naștere la trei copii. Soțul, 
din legătura lui extraconjugală, a 
mai dat naștere unuia. Pe. cei 
trei i-a părăsit și a trebuit să . in
tervină tot puterea legii spre* a-1 
obliga la întreținerea copiilor. Dar 
la fel de josnică și de condamna
bilă e purtarea mamei care, la 
rîndul ei, a avut intenția șă-i pă
răsească pe cei trei copii ai săi. 
Acum, cînd trăiește din nou sub 
același acoperiș cu ei și cînd co
piii îi cer de mîncare apelează la

ajutorul legii. Legea îi apără pe 
acești neVinovați neajutorați căci, 
deși dură, ea e dreaptă. Dar pe
deapsa pentru faptul necugetat al 
unuia său celuilalt dintre astfel 
de părinți iresponsabili vine, ine
vitabil, măi tîrziu de la viață. Pi
pă atunci ■ însă suferă copiii care 
nu se pot bucura de o creștere 
sub auspiciile grijii părintești. Și 
atunci noi — eu, tu, el, ei — care 
alcătuim opinia publică n-avem 
dreptul să rămînem indiferenți la 
astfel de fenomene negative.

<* "» 
'■ Bfe,.

Pe scări spre apartament
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TELEVIZIUNE}
6 octombrie 1967

18,00 Drumuri și popasuri. 
Emisiune turistică.

18,20 Buletinul circulației ru- 
' tiere.
18.30 Pentru copii: A.B.C.
19,00 Pentru tineretul școlar, 

i Antologie școlară: Ion 
Slavici. V 'V.

19.30 Telejurnalul de seară,
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul muzical: Despre

20.30 Reportaj ’67.
21,00 Reflector.
21.15 Lenin în Elveția. '
22,55 Panoramica f i
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii:

I

26 de boxeri lupepeni și reșițeni 
au urcat sîmbătă seara treptele 
ringului din Lupeni într-o partidă 
amicală, 
tivă. In, final , v 
gazdelor cu 14—12. Cu tonte aces
tea. unii boxeri lupeneni s-au com
portat sub nivelul așteptărilor. Ast
fel, Șmiguleț loan, boxer înzestrat 
cu reale calități tehnice altădată, 
a fost nevoit să abandoneze sîm
bătă seara De asemenea, Iuga Dă- 
nilă a fost descalificat în repriza 
a 11-a datorită superiorității nete a 
adversarului, iar Munteanu Zaha- 
ria a fost făcut groggy și numărat 
pînă la 9. pierzînd partida. Toți 
boxerii au manifestat în general 
aceeași carență : condiție fizică ne- 
corespunzătoare. Și aceasta s-a 
datorat comportării nesatisfacătoare 
la antrenamente Ar fi cazul ca e- 
levii lui Nicolae Barbu să priveas
că cu mai multă seriozitate antre
namentele. Reșițenii s-au prezen
tat cu o echipă bine închegată, 
avînd în componența ei un cam
pion și trei vicecampioni republi
cani la juniori. Dar nedumerirea 
oaspeților (după afirmația antreno
rului Pop Petre) a fost arbitrajul 
necorespunzător prestat de cei trei 
arbitri locali. Subscriem acestei 
afirmații juste pentru că publicul 
lupenean, venit în număr mare a 
fost foarte exigent și a ripostat la 
greșelile comise de arbitei

întrecerea a fost atrac- 
victoria a. revenit

Dintre toate partidele, două au 
plăcut cel mai mult : cea de Ia ca
tegoria hîrtie dintre Ciobanu loan 
și Adam Marcel Ambii boxeri au 
atacat neîntrerupt și energic. Insă 
cea mai emoționantă a fost cea a 
„bătăușilor" Santa Victor și Con
stantin Ion Șanta a insistai mai 
mult in atac cu lovituri directe 
de stingă Acest lucru i-a adus 
victoria. Iată celelalte rezultate 
tehnice înregistrate : Categoria hîr
tie ; Curta I.iviți (I.) — meci nul cu 
Buhara Cornel (R); Categoria mus
că : Pușcaș Gheorghe (R) — b p. 
Curta Octavian (L); Categoria co
cos : Muscă Constantin (R) b.p. ab. 
rep. a III-a Munteănu Zaharia (1.); 
Categoria pană : Onisie Petru (L) 
— meci nul cu Anghel Constantin 
(R);. Categoria semiușoară: Po
pescu Toma (L) —- b.p. Negoe Du
mitru (R); Primea Pantelie (L) — 
b.p. Morărescu Marin (R); Catego
ria ușoară : Cercel Ioan (L) — b.p. 
Giuglea Franc; isc (R); Categoria 
semimijlocie: Trandafir Doru —
b.ab. rep. 1 Șmiguleț loan ; Moraru 
Petre (L) — b.p. Voicu Ilarie (R); 
Categoria mijlocie mică: Varga 
Ladislau (R) — bp luga Dănilă 
(inferioritate t ‘mică): Categoria 
mijlocie : Beleț Aurel (L) — meci 
nul cu Sima Laurian (R).

Val. COANDRĂȘ
-»sr

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I ; 6,00 RADIO

JURNAL. Sumarul presei Sport; 
6 20 Radiopublicitate;î 7,00 RADIO
JURNAL; 8,00 Tot înainte; 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9 25 Me- 
tronom’67; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Drag mi-e jocul ro
mânesc: 10,40 Muzică ușoară in
terpretată de formații din R D. 
Germană; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Revista revistelor eco
nomice; 11,15 Parada soliștilor ș' 
a orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Două orchestre, două stiluri : 
Jean Ionescu și Les Brown; 12,15 
Miorița; 12,35 Am ales pentru 
dumneavoastră aceste melodii; 13,00

7 octombrie
RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare; 13,30 Intilnire cu

SURI; 18,05 TRIBUNA RADIO; 
18,20 Cîntă Anca Agemolu și Mic
hele; 18,40 ȘTIINȚA, TEHNICA, 
FANTEZIE; 19,00 Concert de me
lodii românești; 19,30 Sport; 19.45 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO-

melodia populară și interpretul GAZETA DE SEARA; 20,20 O me- 
preferat; 14.00 O floare, un cîntec;
14.10 REVISTA LITERARA RA
DIO; 14,50 Muzică ușoară; 15,00
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 Emi
siune de cîntece populare; 15,15
Concert de muzică ușoară; 15.50
Melodii populare; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,15 Din reper
toriul Corului Radioteleviziunii:
16,30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 17,00 Piese instrumentale;
17.10 MEMORIA PAMÎNTULUI
ROMANESC; 17,30 Muzică ușoară
de Camelia Dăsoălescu; 17,45 Me
lodii populare; 18,00 BULETIN DE

lodie pe adresa dumneavoastră: 
20,50 Cîntă Maria Butaciu și flu
ieratul Dumitru Zamfira; 21,05 Tea
tru radiofonic serial : O COMPLI
CATA STARE DE FERICIRE de 
ION ARIEȘANU; 21,23 Muzică de 
dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport; 
f2,15 Romanțe; 22,35 Melodii reas- 
cultate eu plăcere; 22,45 MOMENT 
POETIC; 22.50 Suită de 
23,10 UNDA VESELA; !
gcți dansul preferat; 
LETIN DE ȘTIRI; 0.05 
nopții; 2,55-3,00
ȘTIRI ‘

: ritmuri;
23.40 Ale- : 
24 00 BU-
Melodiile

BULETIN DI*
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lucrările Adunării Generale a O.N.U.
și metodele pentru aplicarea aces
tui principiu mai rămîn multe de 
făcut. Exprimînd rezerve și cerind 

asupra anumitor arti
cole ale proiectului de tratat pre- 

președinte, Cor- zentat la Geneva, cum ar fi : an- 
Attilio gajamentele pe care intenționează 

Piccioni, ministru de stat, șeful de- să și le asume puterile nucleare 
legației italiene, a evocat priete
nia îndelungată existentă între 
Italia și România Noi considerăm 
alegerea dv. — a spus el — ca „un 
indiciu limpede al actualei des
tinderi în Europa" Subliniind că 
obstacolele care există în calea co
laborării internaționale pot fi de
pășite cu condiția să existe dorința 
și hotărîrea de a face acest lucru, 
reprezentantul Italiei și-a manifes
tat adeziunea față de sugestia se
cretarului general al O N U. pri
vind organizarea unor întruniri 
periodice ale Consiliului de Secu
ritate la nivelul miniștrilor de ex
terne..

Făcîndu-se interpretul dorinței 
Parlamentului italian, el a susți
nut necesitatea reconvocării con- politice și economice dintre 
ferinței de la Geneva în problema 
vietnameză.

Evidențiind că în legătură cu 
Orientul Apropiat marea majori
tate a membrilor O.N.U sînt de 
acord asupra a două 
neadmiterea de cîștiguri teritoriale, 
ca urmare a operațiunilor militare, 
și dreptul legitim al fiecărui stat 
la existență si securitate, vorbito
rul a subliniat contribuția pe care 
ar putea-o avea un reprezentant 
special al secretarului general al 
O.N.U. sau un mediator numit de 
el pentru a convinge părțile direct în evidență seriozitatea situației 
interesate să accepte aceste prin- din triunghiul sudic al Africii si 

denunțînd „sfînta alianță" stabi
lită între Lisabona. Pretoria și Sa
lisbury că until’ din principalele 
c'bstarele 'în ' alea unității africane 

In intervențiile lor, ei au expri
mat speranța că cea de-a doua se
siune U.N.C.T A.D. va ; stimula

NEW YORK 5. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu trans
mite : Felicitînd, in cuvîntarea sa 
rostită în ședința de miercuri du- precizări 
pă-amiază a Adunării Generale a 
O N U , pe noul 
neliu Mănescu, senatorul

cu Drivire la propriile lor măsuri 
de dezarmare în viitor, durata tra
tatului, măsurile de control, pro
blema cercetărilor în domeniul fo
losirii pașnice a energiei atomice 
„pentru a evita să ne găsim într-o 
situație de permanentă inferiori
tate", el a declarat că, ridicînd a- 
ceste obiecții, Italia are în vedere 
crearea unui instrument eficace 
pe calea dezarmării generale, e- 
chilibrate. controlate și totale. 

In cadrul aceleiași ședințe au 
mai , luat cuvîntul reprezentanții 
unor state africane — Etiopia, Zam
bia și Botswana. Ministrul aface
rilor externe al Etiopiei, Ketema 
Yifru, s-a referit, adresîndu-se 
președintelui, la relațiile bilaterale 

Ro
mânia și țara sa, relații în conti
nuă dezvoltare, așa cum au dove- 
dit-o recentele vizite reciproce ale 
șefilor celor două state. R. C. Ka- 
manga, ministrul afacerilor externe 

principii : al Zambiei, a declarat că alegerea 
ca președinte al Adunării Generale 
a reprezentantului unei țări socia
liste este „un semn al prefacerilor 
contemporane", ,.o dovadă de ma
turitate din partea Națiunilor U- 
nite". Vorbitorii au cerut urgen
tarea aplicării Declarației O.N U. 
cu privire la decolonizare, scoțînd

interesate să accepte aceste prin-- 
cipii.

Ministrul italian a consacrat un 
loc proeminent în cuvîntarea sa 
problemei nepFolifbrării afinei fiu- 
cleare, arătînd în această privință 
că între acceptarea pe bază volun
tară a unui principiu fundamental

dezvoltarea lor industrială s-a ac
celerat și mai mult — a subliniat 
vorbitorul — în schimb in țările 
occidentale se constată o serioasă 
încetinire a ritmului de creștere.

NEW YORK 5. — Trimisul spe
cial Agerpres Romulus Căplescu, 
transmite: Comitetul nr 2 (pen
tru problemele economice și fi
nanciare) al Adunării Generale a
O N U. procedează în momentul de Cît privește situația din țările în 
față la dezbaterea generală a pro- curs de dezvoltare, volumul ex- 
blemelor economice internaționale, porturilor acestora stagnează și se 

constată o scădere cu cîteva pro
cente a schimburilor comerciale 
ale acestor țări 
atins in i960.

In dezbaterile generale de pînă 
acum din acest 
cuvîntul reprezentanți ai Sudanu
lui. Nigeriei, Izraelului, Filipinelor 
și altor state, care au abordat în 
intervențiile lor problemele mij
loacelor financiare, activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea industrială (U.N.I.D.O.). 
simpozionul în problemele dezvol
tării industriale care va avea loc 
la Atena în luna decembrie, și vi
itoarea sesiune a U.N.C.T.A.D.

In expunerea prezentată în fața 
acestui comitet, Philippe de Sey- 
nfes, adjunct al secretarului gene
ral al O N.U., a arătat că în anu
mite privințe se poate spune că, 
în ansamblu, situația economică â 
lumii este astăzi mai vulnerabilă 
decît ?n trecut. Dacă economia ță-' 
rilor socialiste continuă să se men
țină pe o linie ascendentă, dacă

față de nivelul

comitet au luat

luarea unor măsuri care să ducă 
la o echilibrare a condițiilor de 
schimb neegale între statele dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare.

Itnjil mntaiiliil general 
al 0.I.0.

NAȚIUNILE ‘UNITE 5. (Agerpres) 
Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a adresat 
un mesaj dat publicității la 
O.N.U. cu prilejul aniversării a 
10 ani de la lansarea primului sa
telit artificial al Pămîntului. sput
nicul sovietic. „Nutresc întreaga 
speranță că spiritul de explorare și 
de cooperare care a marcat primii 
zece ani ai erei spațiale se va în
tări și mai mult în deceniul care 
va urma", a spus U Thant în mesaj. 
Saluțînd această dată istorică „sau 
riâstere a primei Luni artificiale a 
Pămîntului", U Thant a reamintit 
rolul jucat de O.N.U. în dezvolta
rea cooperării în acest domeniu.

Declarația miniștri 
al R. 0. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută în cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la Hanoi, ministrul învățămîn- 
tului al R.D. Vietnam. Nguyen 
Van Huyen, a condamnat inten
sificarea in ultimul timp a bom
bardamentelor americane împotri-, 
va școlilor nord-vietnameze. Po
trivit declarației “sale, la 27 sep
tembrie aviația S.U.A. a lansat o 
mare cantitate de’ bombe ' și 
tainere cu grenade cu bile 
pra, școlii primare din satul 
Phu (provincia Thanh Hoa), . 
vocînd moartea a 33 de copii, -răr 
nirea altor 28 și a 2 învățătoare. 
Bombardamentul a provocat, de 
asemenea, moartea a 7 persoane

con- 
asu-

Ha 
pro-

Semnarea unui protocol 
comercial româno-italian

ROMA 5 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: In 
cadrul vizitei sale oficiale în Ita
lia, ministrul Comerțului Exterior 
al României, Gheorghe Cioară, a 
avut joi o convorbire cordială, 
prietenească ’cu Amintore Fanfa- 
ni, ministrul de extere al Italiei.

Ministrul român a mai făcut o 
vizită ministrului industrei și co
merțului, Giulio Andreotti, cu 
care a discutat aspecte ale rela
țiilor economice și comerciale din
tre România și Italia.

In aceeași zi, a avut loc la se
diul Ministerului Comerțului cu 
Străinătatea al Italiei ceremonia 
semnării Protocolului comercial 
dintre România și Italia pe anul

1968. Din partea română, Proto
colul a fost semnal de Gheorghe 
Cioară, iar din partea italiană ’ de 
Mario Vetrone, subsecretar de 
stat la Ministerul Comerțului cu 
Străinătatea. Semnatarii Protoco
lului: și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția relațiilor econo
mice dintre cele două țări și spe
ranța într-o continuă dezvoltare 
a acestora. Principalele prevederi 
ale documentului consemnează 
creșterea cu peste 50 la sută a 
volumului schimburilor comercia
le româno-italiene în anul 1968, 
față de 1966, precum și lărgirea ț 
nomenclatorului de mărfuri la im
port-export.

Comunicat al agenției 
de presă Eliberarea
HANOI 5 (Agerpres). — Agen

ția de presă Eliberarea anunță că 
forțele patriotice sud-vietnameze au 
scos din luptă 100 de militari ameri

care locuiau în vecinătatea școlii, 
precum și rănirea altor 15. Ngu
yen, Van Huyen1 a arătat, că,, pînă 
•la sfîrșitul lunii iunie 1967, avioa
nele agresoare au atacat un nu
măr de 561 școli, pmorînd sau ră
nind mii de elevi și cadre didac
tice, In ultimele luni au fost,. de 
asemenea, bombardate p serie de 
școli din regiunea Hanoiului, Hai- 
fongului, precum și din provin
ciile Hai Xeng, Ila Tăy, Hung 
Yen și altele. Nguyen Van Huyen 
a cerut organizațiilor internațio
nale ale .profesorilor, organizațiilor 
de tineret si pentru protecția co
piilor să condamne cu și mai 
multă hotărîre crimele comise de 
americani în R.D. Vietnam.

cani și au doborît 8 avioane ale 
forțelor S.U.A. într-un singur atac 
întreprins în ziua de 28 septembrie 
a. c. în provincia Cholon la sud de 
Saigon. '

Pe de altă parte, agenția men
ționează că la 2 octombrie, în pl"^- 
vincia Quang Nam, o unitate' ă 
forțelor patriotice a atacat cu foc de 
mortiere două baze ale parașutiști- 
lor diviziei 101 de infanterie ameri
cană, la 23 km de reședința pro
vinciei, orașul Tam Ky, provocînd 
importante pierderi infanteriștilor 
americani

Remanierea 
guvernului congelez

KINSHASA 5 (Agerpres). —' In 
guvernul Congoului a avut loc o 
remaniere, a anunțat joi postul 
de radio Kinshasa din capitala 
congoleză, citind Agenția Congo
leză de presă. In noua conforma
ție a guvernului congolez, prese- 
dintele Mobutu păstrează în con
tinuare portofoliul apărării și cel 
al vechilor combatanți. Opt dintre 
miniștrii vechiului cabinet, prin
tre care Justin Bomboko (minis
trul afacerilor externe) și Tshisfe- 
kedi (ministrul afacerilor interne) 
iși. păstrează vechile funcții, ;

Deschiderea 
Adunării Generale 
aJ_.UO.T.O.

gerpres). — Prelungi
rea războiului în Viet
nam și- efectele aces
tuia asupra economiei 
americane 
îngrijoreze 
financiare 
diti 
real și stăruitor al in
flației. a declarat mi
nistrul de finanțe a- 
merican, Henry Fow
ler, riscă, prin efecte
le șale asupra siste
mului bancar ameri-

îngrijorare în cercurile financiare 
ale S. U. A.

NEW YORK 5 (A- can,. să
germene tendința de 
reluare a ritmului nor
mal de dezvoltare e- 
conomică.

Noul buget militar 
și efectele

americani 
că dacă 
va aproba

Demonstrație de protest 
la Yorkshire

continuă să
cercurile american 
bancare comenzilor militare a-

5 —
Florea

In capitala

TOKIO 
Agerpres, 
te 
desfășoară, începînd de marți, lu
crările celei de-a 20-a Adunări 
Generale a Uniunii internaționale 
a Organismelor oficiale de turism 
(I.U.Q T.O), la care participă circa 
400 de delegați din 80 de țări 
Din partea țării noastre, membră 
a l.UO.T.O.. ia parte la lucrări o 
delegație condusă de Ștefan Enache, 
vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism.

Problemele înscrise pe ordinea de 
zi a Adunării Generale se referă 
la relațiile dintre l.U.OTO și 
O.N.U., la standardizarea statistici
lor privind turismul și rolul orga
nizațiilor naționale de turism etc. 
Lucrările se desfășoară sub semnul 
întăririi ’ legăturilor de prietenie 
dintre națiuni, ale dezvoltării eco
nomiei mondiale și al intensifică
rii călătoriilor turistice internațio
nale. '

Corespondentul 
Țuiu, transmi- 

Japoniei se ACC I DENT R

LONDRA 5 (Agerpres) — Cu 
prilejul inaugurării unei noi clă
diri a Universității din Yorkshire 
a avut loc o demonstrație studen
țească de protest împotriva războ
iului dus de Statele Unite în Viet
nam O delegație a studenților a 
remis ambasadorului american dă 
la Londra, care a participat la fes- x 
tivitate, o moțiune de protest îm
potriva bombardamentelor aviației 
Statelor Unite asupra teritoriilor 
Republicii Democrate Vietnam.

distrugă în sului o nouă sporire a 
impozitelor. Observato
rii politici 
consideră 
Congresul
noua sporire a impo
zitelor, taxa de scont 
în S.U.A. va putea a- 
jtinge, în numai cîte
va luni, la 8 la sută, 

o fapt ce va influența 
negativ ritmul de dez
voltare a industriei.

Sporirea taxei de 
scont va avea conse
cințe nefavorabile și 

du-le să ceară Congre- pe plan internațional.

S.U.A. Pericolul supra industriei ame
ricane au provocat, de 
cîteva săptămîni, < 
creștere a circulației 
financiare, ceea ce 
neliniștește autoritățile 
federale” determinîn-

U T I E R

l

Panică pe coasta răsăriteană a S. U. A.
La Jacl.-.-ninillc (Florida), un autobuz 

s-a ciocnit cu un autocamion încărcat cu 
s-au răsturnat. 40 de copii au fost răniți.

transportînd 46 de elevi, 
nisip. Cele două vehicule

Incidente la granița Cambodgiei
Intr-o scrisoare adresată pre

ședintelui Consiliului de Securitate, 
reprezentantul permanent al Cam- 
bodgiei la O.N.U. informează despre 
noi violări ale frontierei cambod
giene de către forțele armate ale 
Statelor Unite și ale regimului de 
la Saigon. In scrisoare sînt enu-

merate 13 incidente ce s-au produs 
în zona de frontieră dintre Cam- 
bodgia și Vietnamul de sud în 
perioada iul îe-septembrie. Guver
nul Cambodgiei a protestat energic 
împotriva acestor acțiuni și a cerut 
încetarea lor imediată.

Sute de persoane cuprinse de 
panică au telefonat la posturile de 
poliție și stațiile de radio din New 
York, anunțîndu-le că „farfurii 
zburătoare" au invadat coasta răsări
teană a S.U.A. în cursul nopții de 
miercuri spre joi, cînd cerul s-a 
înroșit dintr-o dată. Un purtător de 
cuvînt al Administrat ei naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (Nașa)

a declarat mai tîrziu că în realitate 
a fost vorba de vapori provocați 
de o rachetă lansată de la baza 
Wallops Island (Virginia).

• LONDRĂ. Cei 9 000 de 
docheri ai portului Liverpool 
iși continuă greva declarată 
la 18 septembrie a.c. in semn 
de protest împotriva noului 
regim de muncă. 119 vase ră- 

' ' mîn imobilizate în port.

• MOSCOVA. A fost dată în exploatare conducta de gaze 
Asia centrală — centrul U.R.S.S., cu o lungime de 2 750 km. Conduc
ta, cu un debit anual de 10 500 000000 mc, leagă zăcămintele de gaze 
din Asia centrală, ale căror rezerve sînt estimate la cîteva trilioane 
metri eubi, cu regiunile industriale din centrul Uniunii Sovietice.

Constructorii au terminat - lucrările în doi ani în loc de trei 
ani, cît ■ prevedea planul.

Uraganul ..Fern“
Uraganul „Fern“ a atins 

coasta estică a America de 
Nord în zona localității 
mexicane Tampico. „Fern“. 
care și-a făcut apariția 
Golful Mexic cu cîteva 
în urmă, a pierdut mult 
intensitate și s-a abătut 
pra zonelor de coastă sub 
ma unei furtuni tropicale.
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