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Ciclu de conferințe
Duminică la ora 10, sala de muzică d. &asei de cultură ș-i, 

din Petroșani a găzduit conferință „Gheorghe Dințțt, pre
cursor al muzicii culte românești". In aceeași sală a avut 
loc ieri la ora 18 conferința „Să ne cunoaștem legile țării", 
expusă de avocatul 1. Manea. ' j

O'altă conferință Va avea loc astăzi, la ora 18, la Casa 
de- cultură:- Prof.P.Iâcob va vorbi despre frumusețile 
munților Carpați".

OPTIMIȘTI £

faja vicisitudinilor ierniibunele cocsificabil — preparatorii din Lupeni?— La noi e o tradiție ca la ziua de mîine să nu ne gîndim de azi ci... de ieri. Adică pornim la pregătirile de iarnă chiar de la începutul primăverii, ne-a mărturisit șeful preparației Lupeni, tov. Ar- deleanu Victor.Ziua de mîine a început de ieri — iată oi noțiune care a devenit proverbială la uzina de preparare din Lupeni și exprimă cu plasticitate orientarea, răspunderea ce. o dovedesc an de an oamenii uzinei în fața exigențelor anotimpului friguros. Și această răspundere au

Ziua de mîine are specificul ei. Coincide cu anotimpul cînd mercurul termometrelor coboară Lș 10^13, 18 sau chiar-; gradesub zero. Periftfu „.orice ăcti^ităte, iarna prpdpoția:- ridica, așadar, exigențe noi. Cu atît thai mult pentru procesul tehnologic al unei preparațli Gerul, înghețul vor periclita funcționarea conductelor de alimentare eu apă, a instalațiilor, a. întregului flux de purificare a cărbunelui. Or, preparația n-are vpie să stagneze E vorba doar. de pîineă cotidiană a furnalelor care, în; funcționarea lor neîntreruptă, nu admit nici o restricție. „ , . . .....
■ V Cum răspund deci exigențelor dovedit-o și în acest an. Dintre u- 0 rilei de mîine — anotimpul frigu- nitățile Combinatului, preparația Lupeni e socotită ca fiind în faza cea mai avansată privind pregătirile de iarnă.

Un. amănunt : planul, pregătirilor de iarnă a fost aprobat în ziua martie 1967. Deci, imediat la șitul iernii, cînd oamenii au în memorie toate încercările
de 8 sfîr- încă prin care a, trecut preparația din cauza capriciilor anotimpului , friguros. Atunci s-au adunat toți factorii'de răspundere și au judecat, au stabilit măsurile cele mai oportune, spre a pteîntîmpina în iarna următoare motivele ce ar putea da naștere la „emoții". Dar, a elabora up.. plan judicios ,e doar, punctul incipient. Preparatorii,, ca adevărați gospodari, se orientează- si după zicala „Iarna căruță, vara sanie", ne relatează șeful uzinei. Adică ; toată intensitatea îj

„Crișurile cîntă țara
Orchestra populară ' „Crișana" a Filarmonicii de stat 

din Oradea se află într-un turneu oficial prin Valea Jiului. 
Cu acest prilej, va, prezenta mîine, la ora 20, in sala de 
spectacole a Casei de cultură din Petroșani concert-spec- 
tacolul „Crișurile cîntă țara". Alături de cîntăreții orădenl 
își dau concursul cunoscuții doinitori ai muzicii populare 
românești, interpretă Mariana Bădoiu și acordeonistul Fă- 
rămiță Lambru, care au obținut frumoase succese în re- . 
centul turneu* efectuat în capitala Franței.

Un nou cere de foto-amatori
In curînd își va începe activitatea un nou cerc de foto- 

amatori-la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani. 
Se pot înscrie toți amatorii artei fotografice din localitate. 
Cursul va dura trei luni. Lecțiile se vor ține o dată pe sâp- 
tămînă, între orele 18—19. Taxa de înscriere este de 30 lei.:

A luat ființă o nouă fanfară
De mult uricănenii' voiau să fie și ei in rînd cu cele

lalte localități miniere din Valea Jiului, să aibă și ei o fan
fară. Cunoscind această dorință a localnicilor, conducerea 
clubului a făcut investigații spre a afla cîți sînt amatori 
să facă parte .din această formație. S-au înscris mulți. Dar 
în urma selectării au rămas numai 32. Aceștia au pus ba- 
zețe noii fanfare din Uricani. Sub conducerea dirijorului 
Munteanu Gheorghe, membrii proaspetei formații sînt in
troduși, cu răbdare, în tainele deslușirii partiturilor. Re
petițiile, care au loc de 3 ori pe săptămină, se desfășoară 
mulțumitor. Membrii viitoarei fanfare, fac progrese evidente.

a

ro.s — cei chemați să- purifice rodul muncii minerilor și să asigure plinea zilnică furnalelor

din Uricani

(Cont. în pag. a 3-a)

vicepreședinte al Sfatului popular al orașului Uricanifurilor sînt unele neajunsuri ce pot ti ușor remediate. Da magazinul O.O.V.L.F. din cen- ■ Fabrica de produse lactate Livezeni. Costinaș Remus, și Dolan 
Ana conduc operația de Împachetare a untului.

sînt însă în felul în

d u s e.O.O.V.L.F. - . .n-a găsit însă de cu- irul orașului depozita-

A XXXI-a sesiune a viință să satisfacă Sfatului popular al o- ceasta cerință justifica- rășului Uricani a ana- tă. Deficiențe mai mari lizat modul în care u- mtățile comerciale din care sînt reparate și ce-' îngrijite aceste unități.Ne apropiem de. sfârșitul anului și fost executate ții curente sau_____  , decît la două desfacere, magaziile de Unitatea Q.O.V.L.F.
localitate satisfac rințt'ie mereu crescia- de ale populației. Analiza s-a făcut sub toate aspectele: numărul și Spațiul unităților de

rea unor produse și ambalaj ului, care, - în treacăt fie zis, nu se ridjeă cu lunile, se pu- tea rezolva simplu prin . ȘpjjțȘțț.girea. unui țplc gărduîeț protecție. Promisiuni au fost, e dar gard nu există nici în prezent. Barometrul îndeplinirii sarcinilor de plan nu prea arată nici el timp frumos. Unitățile alimentare au un minus de 1 043 620 lei față de plan. Cauze ? Unele goluri în aprovizionarea cu porumb și făină de mălai, lipsa uneori chiar și a unor produse din sortimentul mi-

nu au repața- capitale unități.nr. depozitare a mărfuri- 29 nu a mai fost repa- lor, aprovizionarea, de- rată de la darea' ei în servirea civilizată a folosință deși are pe- cumpărătorilor, păstrarea produselor ușor al-. terabile, etc.Aprovizionarea și deservirea populației din Uricani este asigurată de 21 de unități comerciale și cooperatiste. Prin numărul și spațiul pe care-1 posedă, unitățile comercia- librărie, cofetărie și pateuri, mezeluri, le și cooperatiste aco- textile, schimbarea mo- cane de legume și a al- peră în bună măsură pilierului- la' unitatea tor produse ce.se gM- necesitățile. In perioa- O.O.V.L.F. din Stermi- șeau în cantități sufi- da de vară s-a simții nos. ■ ciente în depozit Cau-înSă nevoia înființării In ce privește spațiul unui chioșc unde să se de depozitare a măr- COCHECI VASILE vîndă roșii, ardei, ceapă, fructe și alte pro- Conducerea. Petroșani

reții igrasioși și murdari. In aceeași stare se află și magazinul de desfacere a produselor de panificație din cartierul Sterminos. Este necesară repararea urgentă a acestor unități, nimal obligatoriu cum a sobelor de la maga- ar fi: conservele din zinul alimentar nr 79, carne de viță și .porc,- to-

Dragi prieteni, am o rugăminte mare la voi. Cine-mi împrUmută pînă la salariu 825 000 lei ? Am nevoie foarte urgent de această sumă Mi s-a ivit o ocazie rară și-i păcat s-o r-atez — un aparat modern de detectat gazul metan din mină prin comandă automată de la suprafață. Se numește telegrizumetru și costă 825 000 lei. Deci, cine-mi dă acești bani? Cu orice preț, nu vreau să-mi scape ocazia. Și jur că am să vi-i înapo- iez în mod cinstit Dau și chitanță cu semnătură. Poate vă veți întreba de unde cumpăr aparatul. Simplu : de la magazia E M. Lupeni.

FOILETON

Și așa a, ajuns telegrizumetru! la mine. De plătit încă nu l-am plătit Insă abia după ce l-am luat a intervenit perspicacitatea mea în toată treaba- asta La acest telegri- zumetru de tip CTT-63.40, de 130 Am obținut aprobarea secției de kg și cu dimenSjunile de l950X630x aprovizionare externă din cadrul 500 mm ș.a.m d., am adaptat unCG,V.J. și deunăzi m-am dus la receptor fonic pe care nu vă spuntovarășul Petric Nicolae, magazi- de unde-1 am și cum arată. Și cunerul și i-am spus : el nu detectez metanul ci neregu-— Ind dați mie aparatul ? Mîine ine ce se mai întîmplă pe la noi.Vă'aduc banii. De cînd am intrat în posesia mira-— Ți-1 dau gratis, numai sca- culosului detector, în biroul meu apă-mă de el ! jost instalată o centrala telefonică.r —• Bine dar eu sînt secție parti- Depistez, cercetez, fac diaghostică- culară... ri, convorbiri cu diferiți ; oameni
“ — Nu contează, ia-11 și. comunicări de tot soiul. Deeco-

•c».. cu
. :ape»-o- 
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• CONSEMNAM
• AVIZAM
• DEZAPROBĂM
Lupii, căprioarele 
și cantul la bancăIn perimetrul filialei' A G.V.P S Petroșani a scăzut simțitor in ultimă vreme numărul, animalelor de pradă, în special al lupilor. A crescut, în schimb numărul animalelor sălbatice ocrotite prin lege. In pădure numărul lupilor scade iar al . căprioarelor crește. Așa afirmă re-, ; vista de specialitate a Vîriătorilor șf pescarilor. La bancă, în schimb, contul filialei nu cunoaște scăderi ci numai creșteri. Scade numărul lupilor, crește excedentul. Pînă în prezenț a ajuns la 343 000 lei. Și asta, zău, nu-i vînâtorească

»

perirea mea este epocală și în cu- rîr.d se va duce vestea peste șapte mări și țări. Dar acuth, șcuzați-mă un moment, trebuie să răspund la telefon. . - ■"...Mă aflu intr-o, stare de nedes- cris. De trei zile nu m-am bărbierit, de patru n-am mîncat'nimic și de cinci nu mi-am văzut nevasta Aoleu,, .sună iarăși telefonul 1Și uite-așa de dimineața seara, telefoane Si solicitări viu". Ca și să fiu cut un Noaptea și două. Astă-noapte am. ținut pri 
ma consultație. La ora douăsprezece

Schimb 
de parteneriIuga Vasile din Lupeni s-a căsătorit cu Donca Ana Și au avut uncopil, pe I.enuța. Peste doi ani Ana a plecat de la Lupeni la Hațeg. Dar nu cu' Vasile, ci cu alt partener. Apoi a venit la Lupeni și a furat și fetița. Vasile și-a găsit și el o altă parteneră : pe Martovici lu- lia de la Viscoza Lupeni, mamă a unui copil. In trei ani de zile doi copii și-au schimbat mama și tatăl cu ușurința cu care schimbi o cămașă. Ușuratici mai sînt pruncii ăștia! Cit despre părinți...

Morega Sabin fac' gălăgie, lecuiește cu familia aicice chilipir ?... Bun, . atunci
Nu știți ce aveți 
în buzunare ?

pînă"Pe să-i pot mulțumi pe toți și eu mai odihnit, am fă- program de , consultații, îtitre orele' douăsprezece

fix, am deschis ușa și l-am invitat- pe primul. I .— Pe dv. ce vă doare ?— Capul. Locuiesc de două zile I la hotelul din Lupeni...— Aha, diagnosticul e clar — cefalagie.— Și nu pot să dorm. Copiii portarului Știți, el din 1963— Caîi scriu-, o rețetă lui nu dv. Și una ileliștilor pentru că ei... 'Peste cîtva timp în: biroul meu, care se transformase într-un adevărat cabinet medical, au intrat patru oameni. Versato Alexandru, 
Gaciu Flore», Grivei Nicolae și 
Buhusi Dumitru — șoferi la I.C.O. S-au așezat frumușel fiecare pe ' cîte un scaun tapițat. Am pus apa- \ râtul în funcțiune și după circa un minut le-am spus :• Fraților,, aveți aceeași boală.

Locatarii', cărg cer l.L.L.-ului să Ie facă mici reparații în interiorul clădirilor se plîng de încetineala cu care sînt serviți. I L L se plîr.ge uneori că nu poate să execute o- perativ aceste reparații din cauză - că n-are unele materiale. DarI.I. I.. are posibilitatea să cumpere zilnic mărfuri ‘ în numerar de la lei.rar. bu-Văspunem noi. Aveți o posibilitate destul de comodă de a îhlătura cau- 
2»le unor reclamații

mâgazin în valoare .de 3 000 Insă n-o face sau o face foarte Nu cumva nu știți ce aveți . în zunar, tovarăși de la I.E.L. ?
Valeriu COANDRĂȘ

(Goritițiuare • in1- pag. a 3*a)



SÎSAGUL ROȘU

La baza succeselor
- ■ ■ 1

exploatăriiEste cunoscut în întreaga Vale a Jiului bilanțul bogai în realizări cu care minerii celei mai mari exploatări din bazin — mina Lupeni — au pășit pragul ultimului trimestru al anului. Volu-: mul producției de cărbune extrase peste plan de la începutul anului de minerii Lupeniului se ridică la peste 43 000 tone cărbune, productivitatea muncii realizată de exploatare depășește cu 46 kg. pe post cea planificată, iar la prețul de cost economiile obținute se cifrează la 554 000 lei. Demn de relevat e și faptul că jumătate din producția extrasă își are originea în abatajele frontale moderne susținute metalic și că, în același timp, consumul de lemn

de mină este cu 2,16 mc/1000 tone mai mic decît se pre
conizase în planul tehnic, că sarcinile la lucrările de pregătiri s-au depășit cu 500 ml, iar la investiții s-a executat un volum de lucrări cu 13 la sută mai mare decît se prevăzuse inițial.Mina Lupeni a satisfăcut încă un deziderat primordial : a lucrat în toată perioada ce s-a scurs de la Începutul anului în mod ritmic, toate sectoarele exploatării se pregătesc să încheie anul cu planul îndeplinit și depășit. Iată o sinteză a hărniciei minerilor lupeneni, o hărnicie tradițională demnă de colectivul care deține titlul de Unitate fruntașă pe ramura industriei carbonifere,.

DE LA CONCLUZII 
LA EFICIENȚĂ

■ Elemente de bilanț experiență in 
acțiunea de perfecționare a orga
nizării producției și a muncii la 
mina fruntașă din bazin.

Ne aprppiem de sfîrșitul anului, perioada bilanțurilor. Faptul Ca mina Lu
peni pășește pragul acestei perioade cu rezultate meritorii este grăitor: activi
tatea desfășurată de-a lungul lunilor pentru perfecționarea organizării producției și a muncii își dovedește pe deplin eficiența. Acesta e esențialul: rezulta
tele practice, ritmicitatea, indicatorii de 
plan realizați și depășiți I Eficiența mal confirmă un lucru: judiciozitatea cu 
care au fost trasate jaloanele acestei ac
tivități atit de ample și importante. In elaborarea obiectivelor pentru orga
nizarea științifică a producției și a muncii s-au luat drept bază de pornire cerințele cele mai imperioase ale proce
sului tehnologic din cadrul exploatării. In această ordine de idei se pot consemna o seamă de studii' urmate de măsuri practice a căror eficiență este mai 
mult decît evidentă. E vorba mai îhtîi de evitarea uneia din punctele de ștran
gulare cu repercusiuni asupra întregii activități a minei: transportul producției la suprafața minei și chiar în subteran. In urma studiilor întreprinse s-au aplicat mășuri multiple pentru îmbunătățirea întreținerii parcului de vago- nete, a culbutării producției și evitarea haldării manuale a sterilului și a altor reziduri la Jiu. Spre a • descongestiona sectorul de transport de activități auxiliare de care s-a achitat greoi și nemul
țumitor din punct de vedere calitativ, 
întreținerea și repararea parcului de va
gonete a fost încredințată sectorului XIII 
electromecanic. A fost rezolvată, de ase
menea, culbutarea producției prin me

Dar, evaluarea meritelor exploatării fruntașe necesită mai mult ca oricînd luarea în considerare a încă u- nui factor care a determinat succesele colectivului: laborioasa activitate de cercetare, de studii pentru perfecționarea organizării producției și a muncii.La mina Lupeni a domnit în acest an- un climat creator eferv«BCent, viguros, care a antrenat colectivul cadrelor tehnico-inginerești la o activitate multilaterală și susținută pentru studierea și valorificarea rezervelor de creștere a producției și productivității muncii, a e- ficienței economice prin perfecționarea organizării producției și ? a muncii.

canizarea introducerii vagonețelor în culbutor. Rezultatul: randamentul de culbutare a crescut de la 1 700 vagone- te pe schimb la 2 000 vagonete și cu vîr- furi chiar de 2 700 vagonete, efectivul de la culbutor s-ă redus cu 12 posturi iar accidentele au fost remediate în totalitate, S-au evitat desele ștrangulări — îndeosebi iarna — ale transportului, prin mecanizarea haldării sterilului.Deci transportul în cadrul minei a fost pus la punct devenind din factor frînă un factor favorizam al ritmicității, al creșterii capacității producției minei.Am dat exemple de Soluționară eficientă a unei cerințe imperioase impuse de desfășurarea optima a producției. In a- fara acestora, activitatea de cercetare a țintit și spre alte obiective majore, de perspectivă : punerea ' în evidență a rezervelor existente în cadrul minei privind îndeplinirea și chiar depășirea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pe 1967 și anii următori, extinderea procedeelor avansate, mecanizarea lucrărilor din abataje, sporirea capacității de producție a minei etc

Cum e și firesc, în centrul căutărilor și studiilor întreprinse în cadrul acțiunii de perfecționare a organizării producției și muncii un loc important l-au ocupat abatajele — posibilitățile sporirii capacității lor prin extinderea procedeelor a- vansate, a tehnicii noi, prin organizarea mai bună1 a muncii brigăzilor.In această direcție, abatajele exploatării au fost supuse : unei . analize temeinice spre a se determina măsura in care 

ele se pretează la o dotare perfecționa
tă —' cu statui Mdrauiici, grinzi în con
solă, transportoare blindate și mijloace mecanice de depilate a cărbunelui. In 
traducerea In viață a programului întoc
mit pe baza studiilor și în raport cu do
tarea exploatării s-au făcut pași vizibili înainte. Astfel, dacă la începutul anului trecut, la exploatare exista un singur abataj susținut cu stîlpi hidraulici, între timp susținerea metalică modernă, transportul cu blindate s-a extins în încă 8 abataje de mare capacitate. De aseme
nea, în 3 abataje cărbunele este depilat cu haveze de mare productivitate. Iată o măsură care a permis ca în abatajele frontale ale minei productivitatea muncii să înregistreze un spor de Cite 1D-— 20 la sută. Extinderea dotării moderne s-a desfășurat în paralel cu încă o acțiune de mare importanță * perfecționarea organizării muncii pe bază de programe de lucru pentru fiecare abataj care »6 permită realizarea în mod constant a unei avansări de o fîșie în 24 de ore și crearea premiselor ca în viitorul apropiat să se atingă viteze și mai mari. De altfel încă de pe acum în abatajele mecanizate din stratul 5 avansarea „ziua și fîșia" a fost depășită, atingîndu-se deseori viteze de două fîșii în patru schimburi. Procesul tehnologic e organizat în aceste abataje pe baza „fluxului continuu" permițînd obținerea unui randament de 7 tone pe post și țintește spre obținerea unor indicatori tehnico-economici și mai superiori.La sporirea realizărilor din abatajele frontale au contribuit și alte soluționări. In cadrul atelierului minei au fost confecționate grinzi în consolă din resurse proprii, cu ajutorul cărora pasul de armare, respectiv, lățimea fîșiei a crescut cu 25 cm. De asemenea, la puțul Caroli
na a fost pus în funcție un nou turbo- compresor prin care' se asigură ca la toate locurile de muncă, fie ele cît de îndepărtate, presiunea aerului comprimat să nu coboare sub 4 atmosfere. întreținerea căilor de acces spre abataje, re- armarea aproape integrală a traseelor principale de transport, introducerea transportului cu locomotive cu troley pe orizontul 480 între puțurile Centru și Victoria, captarea viiturilor de ăpă în galeria spre puțul Ileana, îmbunătățirea transportului pe verticală au chezășuit aprovizionarea optimă a locurilor de muncă, deservirea mult îmbunătățită a abatajelor, deci toate condițiile pentru a obține realizări din. ce în ce mai bune.

Sursă valoroasă 
spre randamente 
înalte..... tin capitol special în cadrul studiilor întreprinse pe linia perfecționării organizării producției și a muncii l-a constituit analiza gradului de ocupare a efectivului exploatării. Din fotografierea modului de folosire a timpului de lucru a rezultat un consum mediu total de timp in subteran de 558 minute din care la locul de muncă se utilizau doar 471 minute, adică 84,5 la sută, diferența de 155 la sută reprezentînd timpul folosit pentru deplasarea la locurile de muncă și ieșirea din mină. Pe baza studiilor întreprinse s-au aplicat următoarele măsuri menite să asigure folosirea integrală a celor 480 de minute la locul de muncă și scurtarea timpului de deplasare de la suprafață în subteran: in- treducerea transportului de personal pe baza unui program riguros cu cărucioare pe orizontul 650 și la suprafață cu autocamionul la puțul Victoria, efectuarea unui număr mai mare de transporturi pe puțuri la orizontul 480 pentru personal, introducerea pontajului în subteran, în apropierea locurilor de muncă și contrapontajul după terminarea schimbului. Pentru îmbunătățirea gradului de ocupare a muncitorilor s-a propus, pe bază de norme, trecerea în acord a personalului ocupat cu recondiționarea elementelor de armături metalice TH, la moara de rambleu, la transportul de ,1a orizontul 650 redueîndu-se aici nu- . mărul muncitorilor cu 18 față de perioada anterioară. După aprobarea normelor propuse către C.C.V.J., ele vor fi puse îndată în aplicare. Roadele strădaniilor depuse de colectivul minei pentru folosirea timpului de lucru pot fi ilustrate și cu cifre privind întărirea disciplinei in producție. Numărul absențelor nemotivate s-a redus la un sfert față de cel existent anul trecut, iar coeficientul de prezență a crescut cu peste 15 la sută. La acest rezultat — care nu e încă definitiv — au contribuit din plin acțiunile educative întreprinse sub îndrumarea organizațiilor de partid de că-. tre, organizațiile de sindicat și cadrele 

tehnico-inginerești, de opinia lot mai in- transigentă a colectivului minei față de abaterile de lă disciplina muncii și normele tehnicii securității.

Preocuparea, care a străbătut ca un fir roșu activitatea de perfecționare a organizării producției și a muncii, a constituit-o punerea în evidență a unor rezerve cît mai mari pentru înfăptuirea și îndeosebi depășirea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru următorii ani.Studiile întreprinse în acest sens pre- . văd măsuri detaliate privind deschiderea 'de noi blocuri, lichidarea denivelărilor existente . între diferite abataje, trecerea peste axele colectoare fără pierderi de producției, concentrarea producției, extinderea susținerii metalice etc. Pe baza măsurilor elaborate se prevede o creștere substanțială a producției pentru anii , următori. Astfel, comparativ cu nivelul planului stabilit în S.T.E. și cincinal, se prevede o creștere a producției de 130 000, respectiv, 60 000 tone în 1968, de 100 000 și, respectiv, de 170 000. tone în 1969 și o creștere de 50 000, respectiv, de 100 000 tone în anul 1970.In ceea ce privește . sporirea productivității muncii pentru perioada anilor 1968—1970, s-a întocmit pentru fiecare gen de activitate un plan de măsuri care prevede creșterea profilelor ab£tiu tajelor, îmbunătățirea condițiilor ' aeraj pentru'a se putea asigura pușcareă,’"' concentrarea producției la un număr minim de abataje, centralizarea pornirii transportoarelor montate în serie care deservesc abatajele frontale, executarea în bune condițiuni a lucrărilor miniere pentru a prelungi durata lor de funcționare, organizarea de brigăzi complexe de întreținere pe 3 schimburi. De asemenea, se va urmări recondiționarea lucrărilor susținute în lemn , cu armături metalice, introducerea sistemului de salarizare în acord la transport, extinderea mecanizării, tăierii, a podirii cu plasă metalică etc. Prin aplicarea măsurilor prevăzute se urmărește realizarea unei productivități a muncii în 1968 de cel puțin 1,400 tone pe post adică cu 7,9 la sută mai mare decît. cea realizată în 1966 și de 1,460 tone pe post în 1970, față de 1,409 tone pe Post prevăzută de planul cincinal.Măsuri multiple au fost, elaborate și pentru reducerea consumurilor specifice. Astfel, prin extinderea susținerii metalice în abataje. schimbarea volumului de lucrări de pregătiri, consumurile specifice de lemn de mină în anii 1968. 1969, ,1970 stat în' scădere față de realizările anului 1966 cu 1,78 ml/1 000 tone, 1.98 mc/1000 tone și, respectiv, cu 0,20 mc/1000 tone în 1970. Extinderea podirii cu plasă va conduce la reduceri și la consumul de cherestea etc.Prin creșterea productivității muncii și S reducerea consumurilor specifice de' materiale și energie se prevede reducerea prețului de cost în 1970 la 158,30 lei,'tonă față de 159,20 lei/tone realizat în 1966.
Am reliefat principalele obiective care au stat la baza activității desfășurate de colectivul de specialiști de la mina Lupeni pe linia perfecționării organizării producției și a muncii. Pozitiv e îndeosebi faptul că, pe măsura realizării rezervelor existente în cadrul minei și a căilor de valorificare a acestora, la mina Lupeni s-au depus strădanii susținute și pentru îndeplinirea măsurilor preconizate. A- dică, s-a urmărit cu o deosebită atenție fructificarea măsurilor, eficiența acestora.Fără îndoială, cu toate rezultatele meritorii înregistrate de colectivul minei fruntașe este încă loc pentru și mai mult. Anii următori pun în față exploatării sarcini sporite atit în privința creșterii producției cît și a indicatorilor tehnico-eco- nomici. Rezervele puse în evidență se cer astfel valorificate incit realizările din anii ce vin să depășească Indicatorii prevăzuți. Aceasta presupune strădanii în continuare pentru folosirea deplină, la maximă capacitate, a utilajelor din dotare (mașini de încărcat, combină etc,), crearea premiselor tehnico-materiale și organizatorice necesare ca în anul ce vine nu numai exploatarea, ci fiecare sector să-și realizeze ritmic, lună de lună, sarcinile de plan. Pentru soluționarea cu maximă eficacitate a tuturor problemelor pe care le ridică mereu procesul de producție să se fructifice din plin experiența acumulată în organizarea științifică a producției și a muncii, prin continuarea in mod susținut a studiilor și analizelor, prin abordarea cu curaj și a altor laturi și aspecte ale perfecționării organizării producției și muncii în vederea creșterii eficienței întregii ac

tivități economice ' a exploatării.



3

Gîți părinți nu-și doresc „neapărat" un copil precoce I Ar face orice să-1 vadă, la vîrsta școlară, uimindu-și dascălii cu cunoștințe superioare. Nimic rău în asta. Numai . că unii asemenea „copii precoce" (ne referim dear la .precocitatea psihică) devin deseori o mîn- drie exagerată a părinților. Exagerare care va prejudicia dezvoltarea ultericar precoce cu adevărat — „copii minune" — au existat mulți. Dotați cu aptitudini rar întîlnite, cu o gîn- 'dire ageră, cu rafinament și putere de abstractizare, copi. superdotați cum au fost, înainte de școală și în perioada școlarității, George E- nescu, W. A Mozart, Nicollo Paganini, Roberto Benzi (pentru a nu aminti decît cîteva nume), au justificat, la maturitate, toate așteptările. Acestea însă sînt excepții Presupusa precocitate, care se a- tribuie unor copii doar pe baza observării unei înțelegeri superioare (deși superficiale) a multor lucruri și fenomene aparent inaccesibile, este, după cum se va vedea, cu totul nefondată. Am întîl- nit părinți care, supraestimînd u- nele calități de memorie ale copiilor lor, neagă valoarea puterii de p>țjncă a celorlalți copii, manifestă o ' credere nejustificată într-o calitate incipientă, nu mai intervin deloc în formarea, dezvoltarea și educarea copilului presupus precoce. Este nefirească, de asemenea, atitudinea întîlnită la acei părinți care. întâmpinați fiind cu : „Aveți un copil foarte precoce" ! se um- fiă-n pene și — peișafrazîndu-1 pe marele poet Tudor Arghezi în „Balada nsaeștriipr" — sânt aceste cuvinte ca „mîngîierea porcului pe • burtă". Este firesc să fie așa ? In cele mai multe cazuri nu. Să dăm cîteva exemple. Cei care lucrează în învățămînt, foarte adesea, întîl- nesc copii capabili să comenteze cu lux de amănunte o emisiune sau caz, copii minune f.Aceia-s, gltceya. o scrie de emisiuni «referate de la televizor, dar nu știu să-și pre-

a copiilor. Copii

gătească o lecție. Sînt elevi care după un film de „capă și spadă", sau după ultima „rundă" din serialele televiziunii, rețin toată gama de stratageme folosită de „eroi", uimindu-te cu explicațiile detaliate privind procedeele de regie și arta interpretativă a Ange- licăi — Michelle Mercier, a lui Gerard Barray, Jean Marais, Belmondo sau Roger Moore, dar se încurcă revoltător în „labirintul" tablei înmulțirii t
Am cunoscut e- levi care știu să a- orecieze la superlativ frumusețea, calitățile vocale și... ținuta vestimentară a Săritei Montiel sau îșl amintesc oricînd că Libardi a marcat în campionatul trecut, la Timișoara, golul victoriei, că Rapid a retrogradat de două ori din campionatul diviziei naționale A la fotbal, dar oscilează în catalog între notele 3 șl 5 1 Putem să socotim aceste „sclipiri" o dovadă a precocității ? Nu ! Copiii de azi, prin mijloacele ultramoderne de răs- pîndire a cunoștințelor puse la dispoziție, și-au ridicat, intr-adevăr, gradul de luminare. Dar, de toate acestea beneficiază toți copiii. Nu înseamnă însă că toți sînt copii precoce. Nu toți cei apți de a asimila bogăția cunoștințelor puse la dispoziție de televiziune, radio, cinematografie, teatre dovedesc precocitate. Mai ales atîta timp cit însușirea noilor cunoștințe — suplimentare — se face în defavoarea acelora ce se predau în Scoală. Elevii eminenți, însă, care vădesc gîndire profundă și nu „spoială" superficială pot fi socotiți copii precoce. Și vor fi apți 

să crească vertiginos în valoare numai atîta timp cît nu li se vor supraevalua forțele, caz în care-i pîndește frînarea dezvoltării psihice normale. Să le dezvoltăm acestor elevi încrederea în posibilități dar să nu-i socotim, în nici un

Tribuna școtii

Vlorel TEODOKESCU

SCRISORI DE LA CITITORI
S Tabla încă mai e bană

In curtea de lingă 
magazia I.O.I.L. Petro
șani stă de multă vre
me o grămadă de tab
lă zincată, rezultată 
din demolarea depen
dințelor alăturate. Mă 
întreb: oare această

tablă nu-și poate găsi 
întrebuințarea ? De ce 
nu o ridică atunci 
proprietarul — O.C.L. 
Produse industriale Pe
troșani ? Apoi mai e 
ceva: noi vrem să fa
cem curățenie în a-

si Tot despre transportul

ceastă curte, dar ne 
împiedică tabla și al
te materiale aruncate 
aici, lăsate pradă de
gradării.

Oprea ALEXANDRU 
șofer, Petroșani

în comunDe multe ori locuitorii din Pe- trila au neplăceri cu transportul în comun. Dar nu numai ei. Ci toți cei care circulă cu autobuzele locale Petrila—Aeroport. Și sînt destul de mulți. Sînt, firește, și motive obiective pentru care autobuzele întîrzie, făcînd lumea să piardă timp prețios în așteptarea lor. Și oamenii mai înțeleg. Nu se scandalizează. Dar nu sint rare nici cazurile subiective cînd 2, 3, 4 autobuze așteaptă la cap de linie, șoferii și taxatoarele stau la șuetă, iar pe traseu, în stații, oamenii își pierd răbdarea. Aceasta presupune dezinteres din partea șoferilor pentru serviciul pe care-1 prestează.

lipsă de control al transportului în 
comun în Valea Jiului din partea 
celor competenți să-1 facă.

Și pentru a nu risca să fiu con
trazis, lată drept argument două 
aspecte tipice surprinse pe pelicu
lă, la interval de cîteva minute li
nul de altul.

In fotografia din stînga 3 auto
buze „se odihnesc" la cap de linie 
la Petrila.

A doua fotografie înfățișează o 
mulțime de oameni în stația Strada 
Minei. Și încă mai vin oameni. Dar 
autobuzele — ba. Și-i toamnă iar... 
Și va fi iarnă...

Text șl foto: E. DOBOȘ
Petrila

Satisfac tai ie 
comerciale din Urieani 
cerințele populației?
(Urmare din pag. 1) niului lipsesc plăpu- mioare, pături și cio- za acestor goluri ? Fie răpi pentru copii. lt) comenzi întîrziate sau ce privește cărucioare- comenzi în care s-au le pentru copii, ele solicitat cantități ce nu n-au mai fost aduse ae satisfăceau cerințele doi ani în magazinele cumpărătorilor, fie ne- din orașul nostru, onorarea la timp a co- Există deficiente și menzilor. Se cere din de altă natură. Holul partea gestionarilor o de la magazinul alintai mare preocupare raentar din centrul o- pentru aprovizionarea rașului este transformat magazinelor cu produ- zilnic în bufet în care 

se variate și în cantități suficiente.Cu un minus față de plan de 315 000 lei se lita pontru indeplini- prezintă și magazinele rea sarcinilor de plan. O.C.L. produse indus- Alături triade. din comerț cum sint :„&uc să ne facem Barbu Gheorghe, Preo- planul — susțin gestionarii unităților respective — cînd depozitul face aprovizionarea în mod preferențial ?1".Deși au făcut in repetate rînduri comenzi, din magazinele Urica- vorbește

ne consumă cantități mari de alcool. Iată o formă nejustă de a mi
de lucrători

teasa Nicolae, Făgaș Sîvu și alții care manifestă preocupare pentru aprovizionarea și deservirea cumpărătorilor, mai sînt unii ce nu fac cinste a'estei profesii. Borvicz bina, necuviincios

cu cumpărătorii, iar » magazinul O.O.V.D.F.. nr. 27 (responsabil Dul- man -.oan). ./'iuiirdătia . nea.Ih vederea îmbunătățirii activității, în cadrul sesiunii s-au făcut propuneri privind aprovizionarea ritmică . a magazinelor, cu o ga- . mă variată de produ- . se, păstrarea, prezentarea mărfurilor și deservirea promptă și civilizată a cumpărătorilor. Totodată s-a subliniat necesitatea asigurării unei pivniți sau , magazii pentru depozitarea cartofilor in perioada de iarnă. Deputății au mai ridicat problema înființării in trimestrul IV a unui magazin alimentar și de legume la șantierul C. S. Valea de Pești. In centrul atenției parti- cipantilor la sesiune a stat, deci, problema a- provizionării și deservirii populației la nivelul cerințelor, a exigenței mereu crescin- 
de a populației din o- rașul nostru.

domnește 
Și dezordi

S P O R T
O nouă victorie 
a atleților din PetroșaniDupă ce, in urmă cu o săptămină, sportivii petroșăneni au câștigat prima fază a concursului triunghiular de atletism, ținută la Hunedoara, ei s-au întors și duminică învingători în faza a H-a de la Cugir. Elevi ca Gheorghiță Mariana, Școala generală nr. 1 Pe

troșani, Boroș Vasils, Școala profesională Lupeni, Macarie Aurel, 
■ Școala profesională Petroșani, sint doar trei din tinerele speranțe ale atletismului Văii Jiului care urcă zi de zi treptele afirmării.Dacă am încerca să facem o sta-tistică a câștigătorilor concursurilor atletice între raioanele regiunii noastre, vom afla că din 1958 sportivii Văii Jiului n-au cîțtigat nici unul pînă în acest an. Doar în 1959 ștafeta 4 X 100 m a stabilit un nou record Regional și atît. De aceea consemnăm cu bucurie rezultatele obținute în acest an de atleții Văii Jiului, ștafeta de 4 X 100 m fiind cîștigață atît la băieți cît și la fete de reprezentanții noștri.Iată și numele acelora care au obținut primele locuri : Niculescu Mircea și Nemeș Margareta, eîști- gători ai probelor de 100 și 200 m plat, Szoke Maria și Boroș Vasile — 800 m, Gheorghiță Mariana și Trocan Cornel — 60 m. Popescu Adrian — triplu salt și săritura în lungime, Bora Olivia — aruncarea greutății. De asemenea, proba de triatlon a fost cîștigață de fetele și băieții noștri. Rezultate bune au obținut și sportivii : Iacob Monica, Macarie Aurel, Gabdr loan, Polis Stela. Helază loan, Bi- lech Herold.In urma etapei a doua, clasamentul se prezintă astfel : I. Petroșani — 176 puncte; II. Hunedoa-

I descoperire

(Urmare din pag. 1)

ra — 13495 puncte.In zilele are loc întriunghiularului regional de atletism.
puncte; HI. Orășție —de 14 și 15 octombrie Petroșani ultima fază a

STAICU BÂLOI activist sportiv

endo-alcoolism acut. Cauza o și dumneavoastră : consumați băuturi alcoolice în timpul serviciului. Insă nu vă speriați. Vă puteți le?ui ușor..„Inteligența" aparatului meu ajuta să depistez chiar și vicii cunse A urmat un om mai vîrstă.— Dumneata de unde ești ?— De la A.M.I.C.M.— Ce instituție-i asta ?— Asociația morților înviați pentru câteva minute.— Și ce ai ?— Băiat !— Am vrut să te întreb cu ce suferi ?— Nu-mi mai bate bine inima.— Aha, ceva de natură cardiacă...— Nu, nu. Nu sufăr cu nimic. Eu sînt mort. N-arăt a mort ?— Aproape... Dar ridicate pe virful picioarelor și apoi stai puțin pe canapeaua asta Nu prea semeni a mort Insă semeni nițel cu bunicul meu care a murit la Plevna. Aparatul meu a intrat Imediat pe recepție și atunci i-am stabilit diagnosticul exact.— Te cheamă Roman loan și după ce ai muriț, în registrul Sfatului popular din Vulcan ai rămas tot contribuabil. Cei de acolo au încurcat ițele căci era vorba de 
Pirvulescu Ion, ginerele d-tale, pă- mînteanul Și de asta te-ai îmbolnăvit de inimă. Acum du-te... sănătos c-o rezolv eu cu Sfatul...Aici consultațiile mele s-au trerupt. Am făcut comunicările cesare institutelor de cercetări re-mi solicitaseră rezultatele, doar descoperirea mea este < cală. Mulțumesc lui nea Petric, magazinerul Am să-i dau imediat banii și am să-l cinstesc și c-o țuică bătrînă. C-o merită. Dar deocamdată aștept comunicările celor 
mai sus vizați.

Un știți
măasin

i în-• ne- . ca- . Că epo-

Optimiști în fata 
vicisitudinilor iernii• «

t Urmare din pag. 1)biectivelor cuprinse în plan în tot cursul verii, iar lună de lună se adună din nou factorii de răspundere pentru a analiza în ce măsură se înfăptuiesc lucrările prevăzute în planul de măsuri. Așa se explică stadiul avansat în care au ajuns preparatorii cu pregătirile de iarnă, faptul că din măsurile preconizate, majoritatea sînt „bifate cu roșu". Să nominalizăm cîteva din aceste măsuri. In preparație s-au înlocuit aerotermele de la banda de claubaj „Wiper-3", s-a curățat jompul pompelor și canalul de la Jiu. s-au curățit canalele de sub liniile ferate, s-au etanșat culoarul de stoc și gurile de vărsare, s-au înlocuit conductele de aburi de la liniile normale nr. 4 și 6. De asemenea, se apropie de sfîrșit lucrările de izolare a conductelor de aburi și de aer comprimat, revizuirea tuturor aerotermelor, venti- lelor și conductelor de aburi, izolarea împotriva frigului a tuturor i secțiilor preparației, formarea sto

curilor de iarnă. Adică s-a pus accent îndeosebi pe acele lucrări care condiționează într-o măsură hotărîtoare activitatea preparației. Sînt pregătite, de asemenea, injec- toare de motorină pentru stropirea în timpul gerului a interiorului vagoanelor C F.R și a cupelcr de funicular spre a asigura menținerea capacității acestora și a u- șura descărcarea lor. S-au făcut pregătiri și pentru reducerea substanțială, prin respălare, a rebutului.Să vezi în perspectivă, să te preocupe ziua de mîine — e o cerință elementară pentru fiecare colectiv, o cerință a ritmicității, a realizării fără perturbații a sarcinilor de plan. La preparația Lupeni această cerință e satisfăcută cu prisosință. In timpul iernii preparatorii „vor fi acasă", bine puși la punct pentru a evita orice ștrangulări pe care le-ar putea cauza capriciile anotimpului friguros.
TELEVIZIUNE

11 octombrie 196715,25 FOTBAL : Levski Sofia — F. C. Milano Transmisiune de la Sofia.17.50 FOTBAL : Ferencvaros — F. C. Argeș. Transmisiune de la 
Budapesta.19.40 Telejurnalul de seară.20,00 „Alma — Mater’. Emisiune pentru studenți Balul „bobocilor" de la Arhitectură.20.40 Refrene îndrăgite21.00 Avanpremiera.21,15 Filmul artistic : „Tunelul" — coproducție romăno-sovietică22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 Închiderea emisiunii.



STEAGUL ROȘU

URUGUAYVIZITE

NEW YORK 10 — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, transmite: Marți au fost reluate la Națiunile Unite dezbaterile politice generale. Lista vorbitorilor din ședința de dimineață a deschisă de Jacques Baroum, , nistrul afacerilor externe al publicii Ciad. Vorbitorul a tat apoi că principalul modcare țara sa înțelege să-și aducă contribuția la cauza păcii este a- deziunea fermă la principiile Cartei O.N.U., activitatea pentru respectarea egalității în drepturi între națiuni.In continuare el s-a declarat pentru încetarea imediată a bombardamentelor qeriene și respec-

fost
ară- prin

tarea principiilor acordurilor de la Geneva referitoare la Vietnam. Cît privește Orientul Mijlociu, pacea este posibilă în condițiile în care pasiunile se vor potoli.A luat apoi cuvîntul conducătorul delegației române, Mircea Malița, adjunct al M.A.E. Ideile principale ale discursului — reafirmare a principiilor de bază ale politicii externe a țării noastre — au stîrnit un ecou deosebit în rîndurile delegațiilor, precum și ale ziariștilor.Ultimul vorbitor în ședința de dimineață a fost ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Syed Sharifuddin Pirzada.

PRAGA 10 — Corespondentul A- gerpres. Eugen Ionescu, transmite : La invitația C.C. al P.O din Cehoslovacia și a Guvernului cehoslovac, la 10 octombrie a sosit la Praga, într-o vizită de prietenie o delegație de partid și guvernamentală ungară condusă de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S U.La gara din Praga delegația a fost întîmpinată de Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și de alți reprezentanți ai vieții politice și sociale a țării.

Deschiderea primei Conferințe economice 
a țărilor in curs de dezvoltareALGER — 10. Corespondentul Agerpres C. Benga, transmite: La Palatul Națiunilor de la Club des Pins, din apropierea Algerului, s-au deschis marți lucrările primei Conferințe economice a țărilor în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină,’ membre ale Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.TA.D.J.Cu acest prilej, Houari Boumedienne, președintele Consiliului National al Revoluției din Algeria, a rostit în fata celor 800 de delegați, reprezentînd „grupul celor 77" state, un discurs în care a subliniat

Ciocniri între tnanlfestanti 
ti politie la miwaikee

MILWAUKEE 10 (Ager
pres.) — Luni au continuat 
incidentele rasiale izbucnite 
cu o zi înainte în orașul Mil
waukee, după . <■ o manifes
tație legată de integrarea ra
sială în materie de locuințe 
a fost oprită de poliție între 
cartierul negr’lor si cel al al-' 
bilor. Manifestanta erau con
duși de reveicndul alb, Ja
mes Groppi, consilier al Aso
ciației naționale pentru pro
pășirea populației de culoare 
(N.A.A.C.P.), și de cunoscutul 
actor de comedie Dick Gre
gory. In urnea ciocnirilor din
tre manifestanți și poliție s-au 
înregistrat 21 de răniți. Au 
fost operate numeroase ares
tări, printre care și actorul 
Dick Gregory.

Duminică >e ira a avut 
un incident asemănător, 
urma căruia 41 persoane 
fost rănite, iar numeroase 
tele arestate.

că, în prezenf, se impucfe necesitatea ca țările slab dezvoltate să lupte hotărît împotriva exploatării străine pentru a reuși să realizeze schimbări radicale în economia lor.Delegații urmează să discute o serie de probleme privind elaborarea unui program de propuneri ce va’ fi supus țărilor industrializate cu prilejul celei de-a doua sesiuni a Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, programată să aibă loc la începutul anului viitor în capitala Indiei. Pe a- genda de lucru a acestei conferințe figurează, de asemenea, probleme cum ar fi elaborarea unor măsuri comune în direcția lichidării influentei și dominației monopolurilor străine, crearea unui fond de ajutor reciproc, elaborarea unor măsuri privind facilitatea colaborării economice și dezvoltării comerțului între țările lumii a treia.

loc 
în 
au 
al-

★DJAKARTA 10 (Agerpres). — Premierul japonez Eisaku Sato, care se află într-o vizită la Djakarta, a avut convorbiri cu generalul Suharto, președintele interimar al Indoneziei și cu alte oficialități. Au fost discutate relațiile dintre cele două țări, aspecte ale situației politice din sud-estul Asiei și ale situației internaționale.
DANEMARCA 

Coaliția 
guvernamentală 
riscă să se destrameCOPENHAGA 10 (Agerpres) — Coaliția guvernamentală din Danemarca, formată din Partidul social — democrat si Partidul socialist populai', riscă să se destrame, relatează agenția France Presse. Comitetul director al Partidului socialist popular a’ hotărît ca toate măsurile care cu Partidulfi? supuse, dc acum înainte, aprobării sale sau congresului partidului.întrebat asupra acestei măsuri,' Larsen a declarat că „hotărîrea iuată de șase din cei nouă membri ai Comitetului director este ilegală și poate antrena o sciziune în sînul Partidului sccialist-popular".

privesc cooperarea social-democrat să

Va renunța Anglia
la relațiile speciale cu S.U.Â. ?Ministrul britanic a insistat asupra faptului că această luare de poziție nu ar fi o manevră tactică menită să faciliteze intrarea Angliei în Piața comună „Marea Bri- ' tanie și celelalte țâri vest-euro- pene trebuie fie să se unească, fie să se resemneze cu ideea de a fi absorbite de tehnica americană", a conchis Chalfont.

LONDRA 10 (Agerpres). — Lordul Chalfont, ministru de stat, însărcinat de guvernul Wilson pentru ducerea tratativelor cu Piața comună, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Marea Bri- tanie va trebui să renunțe la „relațiile speciale" cu S.L’A. „Natura raporturilor între Marea Britanic și S U.A. s-a modificat pe măsură ce politica externă engleză devine mai puțin „globală" (mondială N.R.) și mai mult „europeană", a spus lordul Chatfont. Totodată, el a subliniat că pe viitor „va trebui să se vorbească mai puțin despre relațiile speciale între Statele Unite și Marea Britanie decît despre relațiile Statelor Unite cu Europa (occidentală). Marea Britanie făcînd parte din aceasta".
Declarațiile ministrului 
economiei și finanțelor al FranțeiPARIS 10 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Les Echos", ministrul economiei și finanțelor al Franței, Michel Debre, a declarat că în cazul cînd cererea insistentă a Angliei de a intra în Piața comună va fi acceptată, numărul membrilor acestei organizații va spori la 10, întrucît „cei șase" vor trebui să aprobe în același timp și cererile de primire a- dresate de Irlanda, Danemarca și Norvegia. „Intr-un asemenea caz — a spus ministrul francez — Piața comună va fi complet diferită de aceea pc care o cunoaștem în prezent și nu va mai fi vorba de aceleași reguli si nici de aceeași stare

de spirit în cadrul comunității". Pe de altă parte, în cazul în care propunerea Angliei va fi respinsă, a- numite țări membre ale Comunității vor fi fără îndoială, profund decepționate.finind seama că atît primirea Angliei și a celorlalte țări solicitante ca membri cu drepturi depline ai C.E.E., cît și respingerea definitivă a acestora, tive dificile, conizează o forma unui de asocierețările respective, după care se va putea vedea, dacă este cazul sau nu, să se treacă la forme mai strînse de colaborare.

sînt altema- ministrul francez pre- fază tranzitorie sub acord comercial sau între Piațn comună și

Instituirea unor măsuri 
excepționale de securitateMONTEVIDEO 10 (Agerpres). — Guvernul Uruguayan a anunțat luni seara instituirea unor „măsuri excepționale de securitate", echivalente cu starea de asediu, ca urmare a agravării situației pe frontul economic și social. Măsura a fost luată după ce Convenția generală a oamenilor muncii din Uruguay a anunțat că miercuri va avea loc o grevă generală în întreaga țară în semn de protest îm-

potriva politicii economice a guvernului.După cum relatează agențiile occidentale de presă, patru miniștri (ai industriei și comerțului, muncii și securității sociale, fian- țelor și lucrărilor publice) și-au prezentat demisia chiar în timpul ședinței cabinetului, în cursul căreia au fost luate aceste măsuri, exprimîndu-și astfel dezacordul față de instituirea măsurilor cepționale de securitate.
Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.MOSCOVA 10. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 10 octombrie, la Moscova s-a deschis sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. Raportul la primul punct al ordinei de zi a fost prezentat de Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat ăl Planificării. El a arătat că în primii doi ani ai actualului plan cincinal economia sovietică a continuat să se dezvolte cu avînt, planul de stat pe anul trecut a fost depășit, iar actualul plan — al anului jubiliar, se îndeplinește cu succes. In anii 1966— 1967, a arătat el, venitul național al U.R.S.S. a crescut cu 7,2 la sută, producția industrială cu 9,3 la sută, cea agricolă cu 4,2 la sută, iar veniturile reale pe locuitor — cu 5,9 la sută.Prezentînd în continuare planul

II. s. s.

ex*

ani»na-pe anul 1968 și pe următorii raportorul a arătat că venitul țional va crește în anul următor cu 6,8 la sută, iar pe întregul plan cincinal cu 39 la sută.Vasili Garbuzov, ministrul finanțelor al U.R.S.S., a prezentat esiu- nii, în aceeași zi, proiectul cugetului de stat pe anul 1968. El prevede la capitolul venituri 123,8 miliarde ruble, iar la cel al cheltuielilor — 123,5 miliarde ruble. In comparație cu anul 1967, veniturile vor spori anul viitor cu 8,3 miliarde ruble. Pentru industrie vor fi alocate 51,8 miliarde ruble, pentru a- gricultură — 16,4 miliarde, cu 7,6 la sută mai mult decît în anul a- cesta, pentru investițiile capitale — 43,6 miliarde, iar pentru nevoile apărării 16,7, miliarde ruble (13,5 Ia sută din totalul cheltuielilor bu-. getare).
Convorbiri polono-îndieneVARȘOVIA 10. —Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite: In prima zi a convorbirilor polono- indiene au fost abordate probleme privind stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări și posibilitățile de dezvoltare a acestora. Cele două părți și-au exprimat acordul asu- pvr necesității ca atît colaborarea culturală, cît și cea economică să fie extinse. După

închiderea unei mine în Ruhr

cum a subliniat J. Cy- rankiewicz, această colaborare poate crea noi elemente dinamice pen- celortru economia două țări.La rîndul său, Indira Gandhi și-a exprimat interesul față de realizările dobîndite în domeniul economic și social de Polonia, față ' de modul cum abordează țările socialiste „problemele v formelor

și metodelor noi, mai eficiente, ale conducerii operei de dezvoltare națională".Premierul indian și-a exprimat părerea că războiul din Vieți’ -m generează neliniște ~Si că singura cale posibilă de încetare a războiului este încetarea bombardamentelor a- mericane împotriva R. D. Vietnam și organizarea de tratative . în baza acordurilor de la Geneva. .
Atentat Ia ManilaDupă cum a anunțat ziarul „Westfa’iische Rundschau", administrația minei „Concordia" din bazinul carbonifer Ruhr a hotărît închiderea acestei întreprinderi, la care sînt angajați 4 000’de mineri. Ziarul „West- fallische Rundschau" precizează că în cadrul măsurilor de reducere a producției urmează să fie închise încă 20 de mine care extrag a- nual 30 milioane de tone de cărbune

Greva docherilor englezi continuăGreva de trei săptămîni a docherilor din porturile Londra și Liverpool a provocat blocarea unor
Inundații in MaliIn urma ploilor din ultimul timp, apele Nigerului continuă să crească, amenințînd localitățile situate de-a lungul fluviului. In localitatea Koulikoro situația este foarte grea. Din cei 2 000 de locuitori ai acestui oraș, 1 000 au rămas fără adăpost, fiind cazați a- cum în școli.

cantități de mărfuri în valoare de 40 milioane lire sterline, apreciază Asociația camerelor de export din Anglia. O recomandare privind reluarea lucrului la începutul acestei săptămîni a fost respinsă cu o mare majoritate de voturi In portul din Londra continuă să nu vină la lucru peste 6 000 de docheri. Un număr de 31 de vase se află imobilizate.
• BRUXELLES. Reuniu

nea miniștrilor de finanțe ai 
țărilor membre ale Pieței 
comune, care urma să aibă 
loc la 16 octombrie la Luxem
burg, a fost amînată pentru 
altă dată.

Președintele Camerei Reprezentanților din Filipine, Jose Laurel, a fost victima unui atentat. sOană neidentificată a tras președintelui cîteva focuri • mă rănindu-1. Autoritățileneze au ordonat deschiderea unei anchete.
O per- asupra de ar- filipi-

• ISTANBUL, La 9 octombrie s-au încheiat manevrele trupelor N.A.T.O., care au a- vut loc în regiunea nordică a Turciei. La aceste manevre, cunoscute sub denumireadificată „Prăpastia adîncă". au participat forțe militare S.U.A., Angliei și Turciei.
coaie

Repatrierea unor cetățeni egipteniCitind ziarul „Al Ahram", agenția France Presse anunță că proximatîv 700 de refugiați provenind din orașele Gaza și El Arish sosit luni pe teritoriul R.A.U. Repatrierea lor a avut loc în urma cordului încheiat între autoritățile R.A.U. prin intermediul Crucii Roșii Internaționale, că acordurile cu evacuarea cizează că în fi repatriat.

a-aua-și autoritățile izraeliene, Agenția citată apreciază între autoritățile R.A.U. și cele ale Izraelului în legătură cetățenilor R.A.U. s-a realizat „fără dificultăți". Se pre- viitoarele săptămîni un nou lot de cetățeni egipteni va
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