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muncă; si timp. De ce nu se folo
sește mica; mecanizare pentru ușu
rarea acestor operații ? Dezordinea 
din incintă, lipsa1 iluminatului pen
tru turele care lucrează în schim
bul de noaptesînt alți factori-frînă 
în calea realizării planului. Se a-
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la cartea de „meș

colivii basculante. A- 
ceasta permite cărucio
rului cu material să ip- 
tre în colivie. Atît în
cărcarea cît 4 și descăr
carea wateltețului se fav 
ce mai operativ. Pe lin*, 
gă aceste avantaje ale, 
trnsportului pe vertica
lă cu colivii basculante, 
se realizează ■ și clica 
100 000 lei economii.

îr Vilii I ■ îî iM'i

Maria . PĂTRUICÂ 
procuror ..

Conform prevederilor 
Codului familiei, o dată 
cu pronunțarea . divorțu
lui, instanța ■ .hotărăște, 
acolb unde1 ecazpl,,;și 
soarta copiildr minori, 
adică stabilește pentru, 
fiecare copil în parte 
țSiJe dintre părinți se 
îngriji de creșterea și e- 
ifucarea lui.

In cadrul acțiunii de 
organizare științifică a 
producției și a muncii la 
E.M. Vulcan s-au făcut' 
propuneri pentru o mai 
bună aprovizionare cu 
materiale a locurilor de 
muncă dinsubteran. Ast
fel, Ia sectorul V, trans
portul s-a perfecționat 
prin înlocuirea la puțul 
II a coliviilor simple cu

un gind năstrușnic: 
pe verificatorul . de 
electrice interioare, 
din Vulcan pînă-n

Strungarul Ion Preduț lu
crează în secția mecanică a 
U.R.U.M. Petroșani.El își de
pășește lună de lună sarcinile 
de. plan cu 50—55 la sută.

Tomșa 
ziua de 
farmacia 
șdni o rețetă 
parat. Cînd : 
a doua zi preparatul, nu mai 
era nici rețeta, nici prepara
tul. E vreun bărbat căruia 
i s-a vîndut rețeta, respecti
vă ? S-o aducă înapoi. Me
dicamentul era prescris peți- 
țru femei... ;

Magazinul cu 
articole de me
naj cu autoser
vire din cartie
rul Aeroport. De 
remarcat - aspec
tul-frumos al in
teriorului si bo
găția sortimente
lor cu care e a- 
pro vizionat.

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

Formația „Sincron"

Terezia a depus în 
9 octombrie a. c. la 

nr. 12 din Petro- 
pentru un pre- 
i dus să ridice

1 IMPOSTOR = cel care 
caută să înșele, profitînd de 
necunoașterea sau bunăvoin
ța oamenilor. Intr-o zi lui 
Hoțea Gheorghe din Lupeni 
i-a venit
să facă 
instalații
A lu at-o
Lupeni pe la casele odmem- 
lor. A adunat bani și de la 
unii și de la alții. Cînd a a- 
TUns în dreptul miliției din 
Lupeni s-a oprit. Aici s-a cu
rentat și l-au „verificat" pe

Vinuri
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Atunci cînd se iau a- 
semenea hotărîri, tribu-. 
naiul, sprijinindu-se pe 
probe și pe avizul cotaite- 
tului executiv. al-sfatului 
.pțpulȘărsde» la i domiciliul 
părinților,' clfezuitește <âi 
multă, grijă și încredin
țează. pe copil aceluia 
dintre părinți care pre
zintă, cele mai multe ga
ranții materiale și mo
rale. "Ca1 urinare, copilul 
minor locuiește cu ' pă
rintele căruiaj i-a lost 
încredințat și 7Care își 
exercită în viitor drep
turile ■ părintești.

Dar (atenției) și „pă
rintele divorțat", căruia 
nu i s-a încredințat co
pilul,' păstrează ' dreptul 

legături per- 
acesta, pre- 

a veghea la 
educarea,

de a avea 
șonale cu 
cuta' și de 
creșterea, educarea, în
vățătura și pregătirea 
lui profesională" (art. 43, 
al. ultim, C. f amil ei).

O dată pus capăt con
flictului dintre soții care 
duceau o. viată conjuga
lă formală sail falsă, a- 
cestora ' le rămîne nu
mai datoria de a cultiva

asemenea- relații intre 
ei care să aibă drept 
unic scop ocrotirea inte
reselor copiilor lor. ișș- 
gea .și morala , le pretin- 
de acest lucru.

In realitate însă, nu 
în toate cazurile lucruri
le se petrec astfel. In 
mintea și sufletul unora 
dintre foștii soți stăruie 
dorința de „a-și reface 
viața". Și reușesc, mai 
mult sau mai puțin.' Fie
care nereușită ■ însă, o 
leagă de „răul irepara
bil" pe care i l-a pro
dus cîndva fostul ’soț 
sau soție.1 Amintirea- ne
înțelegerilor - - conjugale 
de odinioară11 sau' păle- 
rile de ‘rău;. riasc - rdfre- 
nun- de neuitat, efe1 ali
mentează neobosit o lup
tă. dincolo... de divbrț. '.

Deviza de „luptă"' o 
constituie „grija pentru 
soarta copilului". Iar u- 
nica armă de luptă — 
sufletul frămîntăt al co
pilului.

Exteriorizarea luptei 
o constituie, bineînțeles, 
interminabilele procese 
de reîncredințare a co
pilului. Aceste acțiuni 
sînt admise de lege dar, 
repetăm, numai în anu
mite’condiții* și numai ih 
scopul ocrotirii interese
lor copilului minor.

Tribunalul popular al 
orașului regional Petro
șani a judecat multe a- 
semenea acțiuni, majori
tatea respinse ca neîn
temeiate. Iată un' aseme-‘ . • - ' .
nea câz:, ■

E ora mesei. Abonații can
tinei constructorilor din Vul
can așteaptă la ghișeu. Par 
nimeni nu-i ia în seamă, li
nul dintre ei vrea să se ‘ inte
reseze de ce. Gestionara Mar- 
cu Ana îl repede numaide- 
cît. Insă el perseverează. își 
aruncă privirile pe geamul 
ghișeului. Ce vede? O fe
meie care își usca pârul în 
fața cazanului cu cartofi pen
tru că se întrerupsese curen
tul la coafură. Clienta coafo
rului și-a uscat părul tar ges
tionara s-a ars. Amîndouă 
dintr-un foc.. (
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O. parte a producției exploatări
lor : forestiere Jieț, Răscoala, Valea 
Popii este transportată la punctul 
mecanizat (gaterul) Lonea Aici 
buștenii se transformă în cheres
tea,■ traverse, lemn pentru celu
loză, și doage care apoi iau drumul 
beneficiarilor: C.I.L. Tg. Jiu,
R.M.R. Simeria, C.C.V.J., grupurile 
de , șantiere - T.R C.H. și T.C.M.M, 
I.O.I.L., I.L.L., Petroșani. Pe cele 
trei trimestre de la nici unul din 
acești beneficiari I. F. n-a avut re
fuzuri. Aceasta se explică și prin 
strădania colectivului de la gate
rul -Lonea pentru a ridica indicele 
de» calitate al masei lemnoase pre
lucrate aici, mai ales la rășinoase. 
Astfel în cele , 9 luni s-au obținut 
645 mc cherestea de rășinoase de 
calitate superioară, față de 574 mc 

. cît a fost, planificat. Dar la che
restea de fag s-au realizat abia 
1.04 mc de calitate superioară, față 
de 120 mc cît a fost preconizat;

<- . deci un minus de 16 mc
C.eea ce atrage însă atenția în 

mod deosebit e nerealizarea pla
nului pe sortimente. Colectivul de 
la acest punct mecanizat nu și-a 
realizat planul de producție pe cele 
3 trimestre la mai multe produse 
S-au confecționat abia 1 459 de tra
verse, față de 3 0.00 bucăți planifi
cate. Iar în loc de 250 mc lemn ră- 
sinoase pentru celuloză și 100 mc 
doage cît a fost planificat, abia s-au 
realizat cite 138 mc lemn pentru 
celuloză si respectiv, 50 mc do'a- 
•ge. De ce, doar productivitatea 
muribii in această unitate a cres
cut de la 0,435 mc/om-zi la 0,500 
pentru lemnul de fag și de la 1,00 
la 1,09 mc/om-zi pentru rășinoase ? 
Să-i dăm cuVîntul tov. Polak Ig- 

' nat șeful punctului mecanizat, 
spre a-și spune părerea.

—u O cauză a nerealizării planu
lui este aceea că unul din gatere 
a fost în reparație la Sibiu, unde 
a stat cu eîteva luni mai mult de- 
cît prevăzusem noi. Și o altă cau
ză : buștenii pe care-i primim din 
exploatări de cele mai multe ori 
nil ' Corespund cerințelor calitative. 
Aceasta deoarece în pădure re- 
cepția se face de mîntuială ceea 

’ ce ne creează greutăți. La buștenii 
de fag indicele de calitate n-a fost 
realizat tocmai din aceste motive. 
De asemenea, nu prirnim lemnul îri 

. : mod ritmic. Sînt .zile în sir cînd
utilajele, oamenii stau din această 
cauză degeaba. In aceste condiții 
firește nu ne putem realiza pla
nul .

In afară de cele arătate de tov 
Polak mai amintim și noi cițiva 
factori care, de asemenea, au Con
curat la nerealizarea planului. Ru
megușul e transportat cu trocul pe 
distanța de zeci de metri, iar buș- 

' tenii sînt „dirijați" tot manual, 
cheituindu-se în plus frirță de

Președintele Consiliului de .Stat al t

Socialiste ’ România, Chivu Stoica, J# dg»

senatorul Giuseppe Maria Sibille, președintele Co
pului parlamentar Italia-România, care se afli •» 
țara noastră. - i",

La întrevedere au luat parte Grigore Geamăn»,, se- 
rcretarbl Consiliului de St'ât, Ani on 
‘gheorghe Stpica, 'membri ai*Cpniljfcj|i de WK 

7 Pis,’’președintele’Grupului national român 
interparlamentare, alți deputați, precum și însărcina
tul cu afaceri "ad-interim’ al Italiei Ta București,' Paa- 
quale Baldocci. '

Președintele 'Consiliului de Stat s-a -întreâȘttî'4^ 
’ parlamentarii italieni într-o atmosferă de • câSnt 

dialitate, ’ ' “ • 1 ‘ 1

Președintele 
Consiliului de 
a primit deleg 

parlamentari 
itcmciBci

. Iubitorii muzicii ușoare — și nu numai ei — vor avea 
ocazia, în zilele de 16 și 17 octombrie a.c., să se-ntîlnească, 
în sala Casei de cultură într-un concert.— spectacol cu 
binecunoscuta și apreciata formație „Sincron".

Tinerii și talentații instrumentiști, sudați într-un an
samblu omogen, sub conducerea muzicală a lui Cornel Fu
garii, vor susține, în afara numbrelor proprii din reperto
riu, și acompaniamentul muzical al ' unor cunoscuți so- 
listi vocali:’ Vocea caldă,, și» subtil ■ nuanțată a 
Andei Călugăreanu, precum și calitățile vocale incontesta
bile ale lui Cristian Popescu, In „evantaiul" spectacolului 
jn Ioc important îl vor avea și momentele comice iriter- 
iretate de îndrăgitul cuplu Nicu Constantin — Alexandru 

Lulescu., Regia artistică a spectacolului este semnată de Val 
Moldoveanu.

II iun» Mii. III Ii im iii i ■ mi II.J H II. teli&Mi»!, J,. «tpiMă (delegația parlamentară

Transport operativ
pe verticală
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Se poate face mai mult!

Ion DUBEK

De noi toți depinde 
înfățișarea orașelor

acestor unități (de meca- 
revop-

urbanistice priceperii, fante
ziei, gustului estetic.

arbitru 
multe 

amena- 
a Spa

in 
s-au înre-

așteptare este, 
în curs de re

in general, se va rezerva 
mâi mult loc în amenajările

In anchetele noastre pre
cedente imputam gospoda
rilor orașelor noastre lipsa 
de coordonare a amenajărilor 
gospodărești, liberul 
ce caracterizează în 
locuri lucrările de 
jare a zonelor verzi, 
tiilor din jurul blocurilor, 
această privință 
pistrat oarecare progrese.

Adevărul e că s-au făcut 
peste tot lucruri bune, fru
moase, deși în spatele com
plexului comercial, în cartie
rul 8 Martie Petrila, în Lu
pani. amenajarea terenurilor 
virane ramîne încă o pro
blemă de viitor. Au fost plan
tați de asemenea mii de ar
buști ornamentali In cursul 
toamnei și în anul ce vine 
plantările vor continua.

— De acum se ridică însă 
o altă cerință majoră, igno
rată de foarte mulți. ne spu
ne tov. Șodolescu IOan. Ce

Instantaneu din spatele complexului comercial
— cartierul Aeroport. Recipiențil — doi la număr
— „împrumutați" de pe la blocuri — nu fac față 
volumului de reziduri rezultate de la unitățile 
din complex. Organizațiile comerciale nu se sin
chisesc însă, iar înfățișarea terenului arată pre
cum se vede in clișeu: presărată cu ambalaje, 
gunoaie etc.

depozitele noastre vor fi con
centrate într-un complex nou, 
modern, la Deva. In orice 
caz, în măsura posibilităților 
tm vom strădui să facem fa- 
țadele depozitelor mal accep
tabile.

In încheierea investigați
ilor noastre în rîndul edililor 
orașului am avut o convor
bire cu tovarășul Blaj Traian, 
președintele Sfatului popular 
al orașului Petroșani : *

— Adevărul e că s-au fă
cut pași însemnați înainte în 
acest an pentru moderniza
rea orașelor noastre, oentru 

de

Tovarășul Romoșan Gheor- 
ghe, directorul I.C.O. Petro
șani ne-a relatat despre stră
daniile colectivului întreprin
derii în privința îmbunătă
țirii gospodăririi Și salubri
zării orașelor. A crescut su
prafața care se mătură și se 
stropește în fiecare zi. în Pe
troșani s-a introdus un gra
fic pentru ridicarea gunoiului 
în cartiere. In viitor, se va 
soluționa această problemă și 
la Lupenî. Ih noile jartiere 
s-au amenajat puncte gospo
dărești pentru depozitarea re- 
zidurilor menajere care au 
fost dotate ou tomberoanele 
necesare. Insă aici mai per
sistă cîteva dificultăți, neîn
țelegeri. ‘Aceste tomberoane 
au fost executate de IO.IL., 
la comanda Sfatului popular 
șl împrumutate i c.o -ului 
spre a fi folosite, iar în curs 
de 3 luni costul lor să fie 
recuperat de la locatarii care 
le folosesc. Foarte mulți ce
tățeni nu vor să achite costul 
acestora. Pînă în prezent s-au 
recuperat abia 3 000 lei si a- 
ceasta prin titlu executoriu. 
Or, ar fi timpul să s» înțe
leagă de toți locatarii necesi
tatea achitării costului aces
tor recipienți. Există greu
tăți în privința recipienților

Există 
clădire cu 
se: I.E.L., 
nutate de 
clădirii nu se sinchisesc, nu mișcă nici un deget 
pentru a o întreține. Și clădirea, aflată chiar 
lingă gară, a ajuns intr-o stare deplorabilă; ju
puită de tencuială, măcinată de cariile negli
jenței. Pînă cînd ?

procesul de 
fi soluționat 
zare. Ce se 
porțiunea de 
centrul vechi ?

— Intr-adevăr, pînă-n 1975, 
aici nu se prevăd schimbări 
radicale. Unitățile comercia
le utilitare se vor menține. 
Ceea ce ne dă de gîndit sir.t 
fațadele clădirilor din aceas
tă zonă care nu mai cores
pund cerințelor actuale' din 
punct de vedere estetic și nu 
vor putea rămîrie cu înfăți
șarea actuală. Pentru a le 
schimba, într-adevăr s-a fă
cut prea puțin pînă acum. 
Aceasta și din cauză că or
ganizațiile comerciale au pri
vit cu superficialitate cerin
țele de modernizare a fața

le
nicăl) și eventuei
sirea ramelor vitrinelor.

Mai puține asigurări am 
pfiHiit de la tov. tain
Id*. directorul I.C.R.T.L
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mulți care mai 
dacă se construiesc 
școli, magazine, de 
nu mai e nevoie in

înfățișafe de lîngă pltiuUbfa- 
leia. Strada 6 Martie a fost 
reparată și a apărut aici un 
loc de parcare modern pen
tru autoturisme, peluze de 
flori, a fost asfaltat parcul 
din centrul orașului, au fost 
reparate mai multe străzi. 
Dar ce ar mai fi de iăcut ?

Să pornim tot din centru. 
Piața. Victoriei continuă să 
fie. degradată din punct de 
vedere edilitar-urbanistic din 
cauza caracterului desuet, 
depășit al elementelor deco
rative — vitrine, firme, pa
nouri care în loc să pună in 
valoare arhitectonic clădirile 
vechi, le strică. De aseme
nea, Se mențin, „pe poziție" 
depozitele de mărfuri ale 
I.C.R.T-L ale căror fațade 
contrastează cu înfățișarea 
unui spațiu public elegant, 
cu pretențiile unui oraș civi
lizat. Iată ce ne spun pe a- 
ceastă temă cei vizați:

— Am luat cunoștință de 
criticile din ziar și am trecut 
la măsuri •— ne informează 
tov. Negoțiu Iosif, vicepre
ședinte al cooperativei „Jiul". 
Există comenzi pentru firme 
noi, astfel că cel tîrziu în lu
na noiembrie toate firmele 
necorespunzătoare de la uni
tățile noastre din centru vor 
fl înlocuite.

Așteptăm I In schimb încă 
ceva : poate n-ar fi rău ca 
tovarășii de la cooperativă 
să aibă în vedere și vltrine-

sau de loc,
NU-i Îngrijește. 

îi rup. îi smulg: oa- 
urcă cu bicicletele pe 

verzi, „taie" cărări 
unde iarba

Frumosul se cere 
șl îngrijit!

Valea Jiului. Ne vom strădui 
să schimbăm această men
talitate. să sporim contribu
ția unităților economice la in
vestițiile edilitare și de agre
ment. S-a cerut pe 1968 ma
jorarea fondurilor bugetare la 
toate capitolele lucrărilor 
gospodărești. Un domeniu în 
care e necesar un salt ade
vărat e intensificarea acti
vității deputațiior, a organi
zațiilor de tineret pentru a- 
tragerea masei de cetățeni 
la lucrările de gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor, la 
îngrijirea, păstrarea lucrărilor 
odată făcute. Avem deci încă 
posibilități mari pentru a fa
ce ca Valea Jiului, o dată cu 
dezvoltarea ei economică, să 
iie și mai frumoasă, mai a- 
trac ti vă.

Duspte Înfățișarea de azi 
și da mîine a orașului, cei 
mai competenți de a ne rela
ta sînt tovarășii de la secția 
de sistematizare a sfatului 
popular. Iată deci convorbi
rea noastră cu tov. Biro lOsif, 
șeful acestei secții :. .

— Conform proiectelor a- 
flate în curs de definitivare, 
centrul orașului îl va forma 
pînă in 1975 microraionul 
B-j-C. Aici se vor continua 
în anii ce vin, pînă în 19"5, 
construcțiile de blocuri — 
turn, blocuri—bare, comple
xe comerciale, utilitare, școli 
iar în amplasament e pre- 
zăzut chiar un complex admi
nistrativ.

— Deci in această zonă 
urbanizare va 
prin sistemati- 
va intîmpla în 
la Maleia, spre

se întîmplă ? Plantăm an de 
an mii de puieți, extindem 
zonele verzi. Peste un an 
trebuie să refacem însă aproa
pe totul. Uri exemplu In ul
timii doi ani, Ia Aeroport au 
fost plantați peste 4 000 de 
puieți. Acum dacă mai sînt 
aici cîteva sute „în picioare". 
Pe lîngă faptul că unii se 
prind greoi sau de loc, NI
MENI 
Copiii 
menii 
zonele 
peste terenurile 
abia a încolțit, aruncă hîrtiî 
peste ronduri etc. In acest an 
am încheiat vreo 70 de pro-** 
cese verbale pentru amenzi. 
Nu prea a folosit Cred că 
pentru crearea unei nuternire 
opinii de masă ar trebui să 
ne ajute mai mult școlile, ci
nematografele. organele de 
miliție.

Și. dini pârleai unităților co
merciale : conducerea aces
tora refuză să achiziționeze 
accesoriile necesare evacuării 
rezldurilor. De/ pildă 
O.O.V L.F.-ul și cooperativa 
„Jiul* au doar doi recipienți, 
T.A.P.L.-ul 5, iar cele două 
organizații comerciale — A- 
limentara șl Industrial — au 
acceptat abia prin arbitrajul 
de stat — cîte 12, respectiv, 
4 recipienți Astea pentru 
toate unitățile ce le aparțin ! 
Si fim serioși, tovarăși din 
comerț 1 E vorba de o cerin
ță elementara de igienă, de 
civilizație urbană, de eva
cuarea gunoiului Nu-1 vorba 
de tocmeală !

—- Amenajările gospodă
rești vor continua, ne-a in
format tov. Șodolescu loan, 
șeful secției gospodărești a 
sfatului popular. încă din a- 
cest an vor începe lucrările 
de amenajare a pîrîului Ma
leia; în anul viitor vom ame
naja, șl terenul viran din 
spatele poștei. In privința 
mobilierului urban, de Ia 1 
octombrie la I.O.I.L. ă înce
put confecționarea a 6 auto- 
stații moderne pentru călă
tori Pînă la sfîrsitul anului 
vor fi. montate, iar anul viitor 
le vom finisa

pe strada F. Engels din Petroșani o 
trei stăpîni, trei întreprinderi serioa- 
I.O.I.L., l.C.Il.M. O stăpînesc cu să- 
mulți ani. In schimb de „sănătatea"

PE TEMA .cum

sporirea gradului 
atractivitate. Dar 
vem rămîneri 
mă : spații încă 
nâjate corespunzător unități 
economice-culturale care pri
vesc cu superficialitate obli
gativitatea participării lor Ia 
înfrumusețarea orașului oa
meni care distrug ceea ce 
s-a realizat. Este necesară 
mai multă perseverență pen
tru remedierea acestor nere
guli. Sînt 
cred că 
blocuri 
altceva

. Se va împlini în curînd .un an .de la înserarea primei 
anchete în coloanele ziarului, nostru pe tema „Cum putem 
lanețâla. personalitatea orașului". In cursul verii aria inVe*- 

noastre s-a extins. Am făcut o incursiune cil pri
lejul unul raid în principalele localități din Vale, avidei ca 
țintă a investigațiilor „Fizionomia noului cartier în ansam
blul urbanisticii moderne", adică strădaniile depuse de edilii 
ntașslut pentru a spori valențele estetice, gradul, de civiliza- 
țta ai noilor cartiere. -fț

Din răspunsurile sosite la redacție am aflai «S suges- 
tifln noastre au fost discutate, că .pe undele anchetelor S-au 

ăcțiuni concrete pentru .modernizarea, diferitelor 
spajlFpublice și unități utilitare, pentru ridicarea gradului 
dn-frumusețe și atractivitate al ambianței urbane».. Sp^. edb 
flCâre generală, socotim oportună, acum la sîîrșlIUl ▼ “ 
estival, consemnarea problemelor rămase încă Uumtlflufc puu- 
tru... la anul. In acest scop ne-am ales drept interlocutori pe 
Coi mai competenți: gospodarii, oamenii care răspund de 
gospodărirea și modernizarea urbanistică *-U»așrtot noastrș.

Ce se întreprinde 
pentru viitor?

Poarta orașului e ca și car
tea de vizită a orașului, ca
drul care determină prima 
impresie a noului venit des
pre fizionomia, gradul de ci
vilizație al urbei. Intrarea 
în orașul Petroșani, îndeosebi 
în partea estică ne-a preocu
pat așadar în mod deosebit 
cu ocazia raidurilor. Care e 
situația ei acum ? Unele 
schimbări au intervenit. Deo
camdată s-a reparat asfaltul, 
trotuarele, s-au extins zo
nele verzi, reparat rigola 
în fața U.R.U.M.P. In
trarea în oraș va fi însă 
sistematizată definitiv o dată 
cu construirea traseului nou 
al șoselei naționale. Tot de 
sfera „porții" orașului apar
ține și autogara. Aici, adică 
de la pasarelă la autogara a 
fost amenajat un nou trotuar, 
iar sala de 
de asemenea, 
novare.

Am ajuns, așadar, în cen
trul orașului — Piața Victo
riei. Ce schițnbări au inter
venit aici ? S-a terminat as
faltarea pieții, centrul e do
minat acum de o zonă verde 
atractivă, modernizată. Dar 
clădirile din jur ? Mai multe 
fațade au fost reparate. Și 
pentru a termina cu înșirui
rea principalelor realizări, 
să enunțăm tot aici și alte 
înfăptuiri salutare: au dis
părut complexul de clădiri 
improvizate, anacronice ca

delor unităților lor. s-au mul
țumit cu „micile reparații" 
de suprafață, cu spoieli care 
tot des au trebuit .„refăcute. 
In fine, spre a determina o 
îmbunătățire radicală și in 
acest domeniu, pe baza unei 
hotărîri a comitetului execu
tiv al sfatului popular este 
în curs de elaborate un plan 
de măsuri — care va fi de
finitivat în luna noiembrie 
și in care vom stabili toate 
lucrările necesare , privind 
modernizarea fațadelor, vitri
nelor etc. pentru fiecare clă
dire în parte. Vom obliga 
de asemenea si IX.L.-U1 să 
primească devize doar pen
tru lucrări mai de durată, 
definitive. In acest fel, vom 
obliga unitățile comerciale, 
T.A.P.L.-U1, toți beneficiarii 
Să execute lucrări care să a- 
slgure într-adevăr moderni
zarea fațadelor de pe artera 
principală a orașului.

Cu siguranță, măsurile ela
borate, cu. condiția să fie ur
mărită traducerea lor în via
ță, ,vor conduce la îmbună
tățiri substanțiale în schim
barea aspectului urbanistic 
al orașului Cu acest prilej 
Se va ajunge, cu siguranță, 
la schimbarea vitrinelor de
modate, la găsirea unor cu
lori mai deschise pentru 
fațade, a unor vopsele mai 
atractive pentru ramele vi
trinelor, în locul acelui brun 
închis — omniprezent la toa
te unitățile T.AP.L., și că,

<RROLARUL ANCHE
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120 de ani de la nașterea 
compozitorului GHEORGHE DIMA

In a doua jumătate a secolului' 
al XIX-lea muzica românească face 
însemnate progrese grație prezenței, 
atît în Țara Românească cît și în 
Moldova, a unor personalități mu
zicale ca Alexandru Flechtenma- 
cher, George Stephănescu, Gavriil 
'Musicescu, - Ciprian. Porumbescu, 
Dumitru ( Kiriac, Gheorghe Cucu 
ș.a ''

Alături de această pleiadă de 
„înaintași" ai muzicii românești, 
compozitorul care a fost, în adevă
ratul sens al cuvîntului, anima
torul vieții muzicale din Transil
vania a fost Gheorghe Dima.

Născut în octombrie 1847 la Bra
șov. Gheorghe Dima după absolvi
rea liceului este îndrumat să ur
meze cursurile Institutului poli
tehnic din orașul natal. Simțind 
însă vocație pentru cariera mu

ci, zicală — fapt remarcat încă de pe 
' băncile școlii — Dima părăsește 
' Politehnica și se dedică muzicii.

După întemeiate studii muzicale 
(canto, armonie și contrapunct) la 
Karlsruhe, Viena. Graz și -Leipzig, 
Dima se întoarce în Transilvania, 
aflată pe atunci sub stăpînirea 
imperiului austro-ungar șl desfă
șoară o susținută activitate de pro
movare a muzicii românești.

In calitate de dirijor al „Reu
niunii române de cântări" din Sibiu 
și Brașov precum și de profesor 
de muzică la Seminarul din Sibiu, 
Dima militează pentru cultivarea 
creației muzicale naționale Din 
numeroasele concerte întreprinse 
cu corul său, este demn de men
ționat concertul de la Ateneul Ro
mân din București, prima mani
festare culturală a ardelenilor în 
Țara Românească.

După primul război mondial, 
Dima este primul director și pro
fesor al Conservatorului din Clui,. 
conservator care și astăzi îi poar
tă numele.

Avînd și o frumoasă voce de 
Dima a fost solist al operelor 
Klagenfurt ■ și Zurich, ridicînd 
fel • prestigiul muzicii românești 
și peste Hotare.

Importanța lui Dima în istoria 
muzicii noastre este deosebită. El 
a armonizat și a prelucrat în stil 
polifonic numeroase cântece popu
lare românești, fiind în același 
timp unul dintre primii compo
zitori români de lied pe versuri 
populare sau din literatura cla
sică română (M Eminescu. D. Bo- 
lintineanu, V. Alecsandri. G Coș- 
Hug)

La 10 octombrie am cinstit ani
versarea a 120 de ani de la naște
rea neobositului pionier și anima
tor al vieții culturale a românilor, 
ardeleni Gheorghe Dima, OMUL 
care a dat un impuls înviorător în 
privința promovării muzicii națio
nale.

coborit turma din munți 
Foto: N. MOLDOVBANU

„LUPTELE 
DE DINCOLO DE DIVORȚ

cu

TELEVIZIUNE
13 octombrie 

18,00 Drumuri și popasuri. B- 
misiune turistică.

10,20 Buletinul circulației ni- 
tiere.

18.30 Pentru copii: A.B.C. — 
De ce 1. „Studioul B".

10,00 Pentru tineretul școlar: 
Neobișnuita călătorie in 
lumea cărților.

10.30 Telejuraalul de seară.

10,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Omagiu lui Octombrie. 

„De gardă, marinarii Bal
ticii"!

20.10 Reportaj 'Wț gV'-g-; 
21,00 Reflector.
21,20 Film artistic: „Jandar

mul din Saint Tropez".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

De ce nu se realizează 
planul la gaterul 
Lonea ?

Armare din pap. 1}

propie iarna dar ’a gaterul Lonea 
nu s-a făcut încă nimic pentru a 
preîntîmpina eventualele ștrangu
lări cauzate de zăpezi și ger • nU i 
s-a repartizat nici echipamentul de 
protecție necesar muncitorilor, iar 
în hala gaterelor sînt multe des
chizături fără rost prin care suflă 
vîntul De ce nu sînt înfundate a- 
costea. iar acolo unde sînt prevă
zute uși de ce nu-s monta,te ?

De nerealizarea 
punctul mecanizat
și de neajunsurile constatate 
face vinovată și conducerea I. 
Petroșani. Aceasta va trebui să 
intervină cît mai urgent, cu mă
suri corespunzătoare, pentru ca a- 
mfntita unitate să-și realizeze pla
nul.

planului la 
Lonea. precum 

se 
F.

In ziua de 29 august 1967 s-a 
judecat procesul intentat de Im
re Margareta din Petrila împotri
va lui Coloji Erancisc II din Jieț, 
pentru reîncredințarea minprului 
Ștefan, în vîrstă de 12 ani pare, 
de la divorț, de circa 6—7 ani, a 
locuit, cu tatăl său. '

Reclamanta a susținut în acțiu
ne că minorul Ștefan este neîn
grijit, slab, umblă în haine rele, 
e prost educat, se teme de tatăl 
său și tînjește să locuiască
mama sa pe care pîrîtul nu-1 la
să nici s-o viziteze 1 Nu este pri
ma acțiune de acest fel pe care 
Imre Margareta o aduce în fața 
tribunalului Petroșani. Și cele câ
teva acțiuni anterioare i-au fost 
respinse.

Probele noului dosar arată insă 
că: minorul Ștefan este bine în
grijit, dezvoltat normal fizic, foar
te bun la învățătură, cu o ținută 
morală sănătoasă, apreciat la 
școală, supravegheat îndeaproape 
de tatăl său, atașat de acesta și 
de noua familie. In plus este lă
sat să meargă la mama lui și a- 
ceasta este primită oricînd să-și 
«vadă copilul. Din dosar a mai 
rezultat însă și că Imre Marga
reta își depășește dreptul de a 
păstra legături personale cu copi
lul și de a veghea la creșterea și 
educarea lui. Aceasta, sub masca 
interesului legitim pentru copilul 
ei, nu scapă niciodată ocazia să 
provoace nemulțumiri în noua fa
milie a lui Coloji Erancisc sau să 
sădească neliniște în sufletul mi
cuțului.

PROGRAM DE RADIO
14 octombrie

PROGRAMUL I • 5,00 BULETIN 
-r DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 

de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5.35 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL Su
marul presei. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 7,45 Sumarul 
presei; 8.00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8.20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melo
dia preferată: 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI: 9,03 La microfon, melodia 
preferată; 9,25 Metronom '67; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 Cîn- 
tăreți aț plaiurilor noastre; 10.45 
Muzică ușoară cu Betty Curtis și 
Nicolae Nițescu; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI: 11.03 Revista revistelor 
economice; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară: 
12,00 Cîntece si jocuri populare; 
12.15 MIORIȚA; 13,00 RADIO
JURNAL- Buletin meteorologic: 
13,13 Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,10 Con
cert de muzică ușoară: 15,00 BU-

LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 15,05 Din repertoriul cân
tărețului Vasile Cănănău; 15,15 In
terpret de ieri și azi; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,10 SCRIITORI 
AI SECOLULUI XX; 17,30 Mu
zică ușoară de Nicolae Kirculescu; 
17,45 Muzică populară; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,20 Cîntă Brenda 
Lee și Aurelian Andreescu; 18,40 
ȘTIINȚA, TEHNICA, FANTEZIE; 
19,30 Sport: 19,45 Varietăți mu
zicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20 20 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,50 Emisiune de 
cîntece șl jocuri; 21,25 Muzică de 
dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Ro
manțe; 22,35 Formația Alexandru 
Imre: 22,45 MOMENT POETIC; 
22.50 Muzică de dans; 23,10 UNDA

Muzică de dans; 
DE ȘTIRI; 0,05' 

2,55-3X10 BULE-

Așadar, ascunsă sub eticheta 
„grijei părintești", intenția acțiu
nilor lui Imre Margareta de a 
tulbura și p.oate chiar de a destră
ma noua familie a fostului ei soț 
este clară. Instrumentul ales 
însuși copilul ei.

Copilul a fost întrebat c-u 
delicatețe și insistență la
dintre părinți dorește să stea. Și 
acest omuleț de 12 ani, cu drept 
la cuvînt în fața legii, a răspuns: 
„la tata“. Dar cu eîtă tristețe 
și-a exprimat dezaprobarea cu 
privire la relațiile dintre părinții 
săi ! . , .

Tribunalul a respins și această 
acțiune a lui Imre Margareta.-

Vină, ce explică perseverența 
nejustificată a lui Imre Marga
reta, are, însă, și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular Petrila 
care a încurajat acțiunile acesteia, 
ignorînd adevărul privind condi
țiile în care trăiește și se dezvol
tă copilul, deși interesele acestuia, 
și numai ale lui, erau cele pe care 
trebuia să le ocrotească 1 Dar, des
pre competența și grija pe care 
o manifestă comitetele executive 
ale sfaturilor populare prin comi
sia de tutelă, vom vorbi intr-un 
alt articol. Ceea ce dorim însă să 
se rețină din rihdurile de față 
este răspunderea părinților pen
tru copiii lor, pentru educarea a- 
cestora. Lupta surdă ce se poartă 
uneori chiar și dincolo de divorț 
dăunează în primul rînd copiilor. 
Cu atît mai mult cînd aceștia sini 
folosiți ca instrument de. învrăj
bire și neînțelegeri. Părinții tre
buie să înțeleagă că pentru o creș
tere fizică armonioasă a copiilor 
lor, pentru o dezvoltare intelec
tuală la nivelul cerințelor vieții 
noi și pentru asigurarea unei. co
pilării senine, lor le revine da
toria de a găsi căile cele mai în
țelepte și mai civilizate. Ei trebuie 
să se consulte în toate problemele 
privind Creșterea și educarea co
piilor lor, să-și respecte unul al
tuia noua viață, să depună tot e- 
fortul posibil de a scădea din vi
na ce a produs destrămarea fami
liei. Vină pe care în ochii copi
lului neștiutor de azi o vor citi 
sub formă de reproș, de sentință, 
în ochii omului matur de mîine.

Drumețle
Cu cîteva zile în ur

mă, elevii claselor a 
V-a de la Școala gene
rală nr. 1 Petroșani au 
făcut o drumeție pe 
dealul Slătinioarei. Or
ganizată din inițiativa 
prof. Krauss Septimia, 
drumeția, a avut drept 
scop îmbogățirea ier
barului și insectarului 
școlii. La ea au parti
cipat 100 de copii.

de pionieri nr. 2 din 
Petroșani. Această pre- 
ocupare s-a materiali
zat și în deschiderea, 
în cursul acestei săp- 
tămîni a cercurilor pe 
specialități: electroteh
nică, al micilor natu- 
raliști, de limba româ
nă, desen, matematică, 
mîini inăemiaatlce. In
diferent pe care-I pre
feră, pionierii unității 
ar. 2 vor reuși »1-»1 
îmbogățească cunoștin
țele, să-și dezvolte ap
titudinile intr-un do
meniu seu altul.

ac*
In cinstea 
alegerilor

La Școala generală 
din Iscroni s-au inițiat

Cercurile 
și-au reluat 
activitatea

Organizarea unor
tivități plăcuțe, utile și 
interesante pentru pio
nieri constituie o preo
cupare de seamă pen- nHmerew6e activități în 
tru conducerea unității cinstea alegerilor pio-

nierești. Astfel, s-a 
ganizat un concurs 
tre detașamente pe 
ma „Activitatea
mai frumoasă, intere
santă șl instructivă" 
care urmărește lărgi
rea orizontului de cu
noștințe al elevilor A- 
proape toate detașa
mentele s-au grăbit să 
participe la concurs. 
Pionierii detașamentu
lui clasei a Vll-a, de 
pildă, (comandant p/of. 
Băcoi Evdochia), au vi
zitat „Muzeul mineri
tului" din Petroșani. Tot 
în cadrul concursului, 
detașamentul clasei a 
IV-a a tăcut o excursie 
la peștera de pe Valea 
Ungurului din apropie
rea comunei.

Cornea TITU 
Iscroni

In Editura Politică a apărut:

Culegere de lecții pentru cursurile 
și cercurile de la orașe
Volumul cuprinde lecțiile : Orîn- 

duirea socialistă în România; Parti
dul Comunist Român — condueă- 
toruL poporului în construirea so
cialismului; Industrializarea socia
listă —obiectiv central al politicii 
economice a Partidului Comunist 
Român; Organizarea științifică a 
producției și a muncii — sarcină 
economică de cea mai mare actua-

litate; Politica agrară a Partidului 
Comunist Român. Dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricul
turii ; Republica Socialistă Româ
nia — stat al oamenilor muncii de 
la orașe șl sate; Dezvoltarea na
țiunii în socialism; Familia în so
cialism; Dezvoltarea conștiinței so
cialiste.

ANUNȚ
I. €. R. M. PETROȘOI

cu sediul în sir. Republicii nr. 92 telefon 1954

VESELA: 23,40 
24,00 BULETIN 
Melodiile nopții;
TIN DE ȘTIRI.

14 octombrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie 

Căutătorii de aur din, Arkansas; 
Republica: Unde este al treilea 
rege; LONEA — Minerul: Viața 
la castel; 7 Noiembrie: Dacii; A- 
N1NOASA : Semnale deasupra ora
șului; VULCANi Țara duhurilor 
din Mările Sudului; LUPENI — 
Cultural i Moartea vine pe ploaie) 
BĂRBAtENI s Bumerangul.

angajează urgent:
■ Consilier juridic

cu studii superioare și 6 ani vechime în func 
ții juridice.

Șef depozit articole culturale
cu 3 ani vechime în comerț sau activități 
înrudite.

Șef depozit articole cosmetice 
cu 4 ani vechime în comerț sau activități 
înrudite.
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I 0. I. U.
Trimisul spe-

BELGRAD 12 (Agerpres). — La
12 octombrie au început convoi- indiană 
birile iugoslave-indiene. Din par-

NEW YORK 12. 
«lai Agerpres, Romulus Câplescu 
transmite; Participahțli la ședința 
de miercuri după-amiază a Adu
nând Generale a O.N.U. au sacul- < 
tat cu deosebită atenție intervenția s 
reprezentantului Cambodgiei, Huot 
Sambath, care si-a consacrat cea j 
mai mare parte a cuvintării sale < 
problemei Vietnamului, definind-o 
ca „o acțiune sistematică de dis
trugere a unui întreg popite «te c4«i ’ .' 
tre o putere care afirmă ci apăr# 
civilizația și 1 ibertatfta" ț

După ce a denunțat „comedia e -' 
lectorală" din Vietnamul de sud, 
reprezentantul cambodgian a de
clarat că singura soluție constă în 
încetarea imediată și fără condiții 
a bombardamentelor aeriene ame
ricane împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, urmată de retrage
rea trupelor S:U.A. din Vietnamul 
de sud. El a cerut semnatarilor A- 
cordurilor de la Geneva să con
damne agresiunea americană și să 
facă apel ca S.U.A să înceteze ime
diat încălcarea prevederilor aces
tor acorduri

Vorbitorul și-a exprimat, de a- 
semenea regretul că dintre pute
rile occidentale numai Franța a re
cunoscut integritatea teritorială a 
Cambodgiei. El a arătat totodată 
că este absurd ca Taivanul să ocu
pe la O.N.U. locul ce revine unui 
stat de 700 milioane locuitori și s-a 
pronunțat în favoarea retragerii 
trupelor americane din Coreea d.? 
sud și a desființării Comisiei Na-

MW

Bupilor Unite pentru unificarea 
și refacerea Coreei

Șeful delegației mexicane, Alfon
so Garcia Robles, subsecretar de 
stat pentru afacerile externe, a 
subliniat inuMStarita deosebită a 
WH . in®«-
gurală a noului ' «i A-
dunăi’li Genemle ță
rilor mici și mijlocii în viața poli- 

aționalâ.
1 s-a oprit apoi pe larg; 
pentru interzicerea ar-

;®feare în America Latirță,; 
reeffinăt Ia începutul acestui an 
Ciudad de Mexico. Spre deosebite 
de Tratatele cu privire la exclu
derea armelor atomice-în Antar- 
tica și în spațiul cosmic, acest tra
tat se referă la o regiune populață, 
și este primul i cane prevede un 
sistem efectiv de inspecție prin 
intermediul unui organ permanent 
de supraveghere, a spus delegatul’ 
Mexicului. • .. Ș ;..

Rudolph Grimes, secretar de stat 
al Liberiei, a declarat că acțiunile 
coloniale și politica de discriminare 
rasială a regimurilor din Rhodezia 
de sud, Republică Sud-Africană și 
Portugalia sînt una și aceeași pro
blemă, care trebuie abordată ca a- 
tare. Un element important al aces
tei probleme îl constituie poziția 
partenerilor NATO, ai Portuga
liei, nartinerilor comerciali din oc
cident ai R.S.A., precum si neres- 
pectarea de către o serie de țări a 
sancțiunilor contra regimului de la 
Salisbury.

Demisia guvernului 
Afganistanului

KABUL 12 (Agerpres) — Potri
vit agenției Reuter, postul de radio 
Kabul a anunțat miercuri seara că 
guvernul afgan, condus de primul 
ministru, Mohammed Hashim Mai- 
wandwall, și-a prezentat demisia 
pe care regele Afganistanului, Mo- 
hammed Zahir Shah, a acceptat-o. 
Postul de radio Kabul nu a preci
zat cauzele acestei demisii. Regele 
a cerut lui Abdullah Yakta, minis
tru de stat, să preia funcțiile pri
mului ministru pînă la formarea 
unui nou guvern.

Convorbiri iugoslavo-indiene
alte persoane oficiale. Din partea 

participă Indiră Gandhi, 
primul ministru al Indiei, Swaran 

tșa~ iugoslavă la ^convorbiri parti- Singh, ministrul apărării naționale,
Radjeshvar Dayal secretar pentru c 
afaceri externe în Ministerul Afa-

cipă Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Fe- ‘--------- ---------- — ------ ------- -------
derale, Marko Nikezici, secretar cerilor Externe, și alte persoane si
de stat pentru afacerile externe, și ficiale.

Lucrările Consiliului general 
al Internaționalei socialiste

Sosirea unei delegații 
economice din Ecuador 
la Budapesta

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
Delegația economică din Ecuador 
condusă de Jaime Nebot, președin
tele juntei naționale pentru plan- 

care întreprinde un turneu 
^frite socialiste, a sosit la Buda-WS

in
pesta' Membrii delegației urmează 
să aibă convorbiri cu oficialitățile 
ungare referitoare la extinderea 
relațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări.

ZURICH 12 (Agerpres). — La 
Zurich continuă lucrările Consiliu
lui general al Internaționalei so
cialiste. Printre problemele abordate 
se numără situația din Vietnam, 
criza din Orientul Mijlociu, de
zarmarea, precum și probleme ale 
integrării vest-europene. Bruno 
Pitternann, președintele Internațio
nalei socialiste, s-a pronunțat pen
tru încetarea bombardamentelor a- 
mericane asupra Vietnamului de 
nord ca o primă condiție a înce
tări ostilităților din această regiu
ne. El a pledat totodată în favoa-

rea unei dezarmări generale și pen
tru întărirea Organizației Națiu- 

situa* '
Bruno
Inter-

VIETNAMUL DE SUD

tru întărirea Organizației 
nilor Unite. Referindu-se la 
ția din Orientul Apropiat, 
Pittermann a subliniat că 
naționala socialistă susține rezolva- 

’ rea conflictului arabo-izraelian pe 
calea negocierilor directe între 
părțile în cauză, negocieri care 
trebuie să ducă la o pace stabilă 
în această regiune, la libertatea 
de navigație și la soluționarea pro
blemei refugiatilor palestinieni. In 
ce privește regimul actual din 
Grecia, a declarat el, Internaționala ... 
socialistă „condamnă fără echivo'- 
acțiunile întreprinse împotriva 
drepturilor omului și violarea de
mocrației în Grecia".

Intensificarea criticilor la adresa 
politicii Administrației Americane

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Criticile la adresa politicii Admi
nistrației Americane în Vietnam 
continuă să se intensifice în presa 
din S.U.A. Comentînd rapoartele 
publicate de Pentagon cu privire la 
pierderile americane în Vietnam, 
ziarul „New York Post" subliniază 
că „pierderea de vieți omenești este 
prețul cel mai scump care îl plătesc 
S.U.A. La aceasta se adaugă dimi
nuarea continuă a puterii financiare 
și a capacității morale ca națiune". 
Rezervele Statelor Unite, continuă 
cotidianul american, nu sînt fără 
sfîrșit. Ele sînt măcinate continuu 
și vor continua să scadă atîta timp 
cît va fi dusă aceeași politică în 
Asia de sud-est.

La rîndul său „Christian Science 
Monitor" menționează că „pierde
rile de vieți omenești i-au făcut pe 
americani mai conștienți decît ori- 
cînd de realitățile războiului. Oame
nii își dau seama că războiul a 
blocat orice progres pe frontul îm-

potriva sărăciei". Datorită acestei 
politici scrie la rindul său revista 
americană „Time” „Statele Unite 
se află în toiul unui război caye îi 
sleiește puterile, al unor frămîr.- 
tări rasiale de proporții incomensu
rabile și a unei crize urbane ce pare 
ireversibilă".

HANOI 12 (Agerpres). —Agenția 
V.N.A. relatează că într-una din 
regiunile eliberate din Vietnamul 
de sud au avut loc lucrările celui 
de-al doilea Congres al eroilor și 
luptătorilor forțelor armate popu
lare de eliberare din Vietnamul de 
sud, la care au participat aproxi
mativ 200 de delegați din diferite 
orașe și provincii sud-vietnameze.

In cuvîntarea rostită la Congres, 
președintele Prezidiului CC. al 
F.N.E Nguyen Huu Tho, a subliniat 
că programul politic al F.NE., ela
borat recent a avut un larg ecou, 
atît în țară, cît și în străinătate. 
Participanții la lucrări, a spus vor
bitorul, reprezintă pe cei mai buni

luptători și, în același timp, întregul 
popor din Vietnamul de sud, care 
s-a ridicat la lupta împotriva duș
manului și este ferm hotărît să îh- 
frîngă definitiv pe agresorii ameri
cani.”...,-..

Congresul a atribuit titlul de Erou 
al forțelor armate Populare de eli
berare din Vietnamul de sud unui 
număr de 47 de persoane, între care 
10 post mortem.

★ f

U LTI MUL E ȘAL O N
O unitate formată 

din 700 de militari bri
tanici a debarcat mier
curi la Aden de pe 
portavionul englez 
„Bulwark", Aceștia, 
scrie agenția France

Presse, „au sarcina de 
a asigura și menține 
ordinea în Aden în 
timpul pregătirilor de 
plecare ale trupelor bri
tanice regulate". Gru-

pul celor 700 de mili
tari va forma ultimul 
eșalon care va părăsi 
Adenul după proclama
rea independentei Ara- 
biei de sud, prevăzută 
pentru 9 ianuarie 1968.

SAIGON 12 (Agerpres). — Coman
damentul american din Saigon a 
anunțat că, în ciuda bombarda
mentelor și a concentrării unei 
forțe de fcc puțin obișnuite în re
giunea septentrională a Vietnamu
lui de sud, forțele armate populare 
de eliberare au reînceput miercuri 
cu o deosebită vigoare acțiunile 

.îndreptate asupra bazei americane 
de la Con Thien și a unor poziții 
ale pușcașilor marini americani.

Reuniune extraordinară 
a guvernului congolez

KINSHASA 12 (Agerpres). — La 
Kinshasa a avut loc, în prezența y 
președintelui Joseph Mobutu, o re
uniune extraordinară a guvernului 
congolez, consacrată situației cadre
lor didactice. Cu acest prilej s-a 
hotărît ca studenții de la trei >uni
versități congoleze să funcționeze 
timp de un an că profesori în șco
lile primare și secundare, Această 
măsură a fost adoptată ca urmare 
a faptului că numeroși profesori 
belgieni au fost împiedicați de auto
ritățile de la Bruxelles să-și reia 
posturile în Congo. Guvernul cori- • 
golez a hotărît. de asemenea, ( ca 
profesorii de , origine străină care 
se vor reîntoarce în Congo să fie 
menținuți în posturile lor, urmind 
să facă o muncă de cercetare Ș*---* 
țifică în universitățile congbleze, 
pînă la reluarea cursurilor în con
diții normale ' '

GREVA LA M A R S I L I A
fectuate de aviația
S.U.A. asupra regiunilor

GREVĂ GENERALĂ
ÎN URUGUAY

MONTEV1DEO 12 (Agerpres) — 
Convenția națională a muncitorilor 
din Uruguay a chemat sindicatele 
afiliate să sprijine greva generală 
declarată miercuri pe întreg terito
riul tării de Centrala unică a oame
nilor muncii din Uruguay. în semn 
de protest împotriva măsurilor 
excepționale instituite de guvern.

Conducătorii convenției au decla
rat că Ia grevă iau parte 90 la sută 
din membrii - organizației, 
afectează 
textilă, a 
sțrucțiilor

Ziarel e nu au apărut, iar bar oile 
au fost închise.

Greva 
industria , metalurgică, 

sticlei, zahărului, con- 
și altele. ’.'ci -

Muncitorii portuari și echipajele 
navelor companiilor de transport 
au organizat o grevă de 24 ore la 
Marsilia în semn de protest îm-

potriva intenției administrației por
tului de a închide atelierele de re
parare a navelor.

• TOKIO. Seceta care s-a 
abătut în ultimele trei luni a- 
supra vestului Japoniei a 
distrus pînă în prezent re
colte în valoare de circa 138 
milioane dolari. Milioane de 
acri de plantații din regiu- 

uscat,nea respectivă s-au 
iar peste 100 localități au ră
mas aproape complet lipsite 
de apă.

Catastrofă aeriană
Un avion civil, de tipul „Cornet", 

aparținînd companiei aeriene „Cy
prus Airways", s-a prăbușit joi di
mineața în mare la 70 mile 
Insula Rhodos. La bordul
lui se aflau 60 de pasageri 
membri ai echipajului.

Urmările inundațiilor din Argentina
Președintele Ongania s-a deplasat 

cu elicopterul 
Isidro în urma 
prin revărsarea fluviului La Plata.
Ploile torențiale care au provocat 
revărsarea fluviului au luat în Ar-

în cartierul San 
inundării acestuia

sud de
avionu-
și șase

gentina proporțiile unei catastrofe 
naționale. 25 de persoane și-au pier
dut viața, iar 40 000 au rămas fără 
locuințe, in majoritate la perife
ria orașului Buenos Aires.

statistice oficiale publicate la Ma-• MADRID. Potrivit unor date statistice oficiale publicate la Ma
drid, în lunile martie,' aprilie și mai în Spania au fost concediați pes
te 11 000 de muncitori, în special din industria construcțiilor.
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Acțiuni agresive 
împotriva populației Laosului

KHANG KHAY 12 
(Agerpres). — Fumi
Vongvicit, secretar ge- eliberate ale Laosului. 
neral al C.C. al Neo 
Lao Haksat, membru al 
Comisiei naționale lao- 
țiene însărcinate cu a- 
plicarea acordurilor de 
la Geneva din 1962 a- 
supra Laosului, a trimis 
un mesaj urgent co
președinților Conferin
ței de la GeneVa pen
tru Laos, în care de
nunță raidurile aeriene
și bombardamentele e- lui, provocînd .victime

Potrivit postului de ra 
dio Patet Lao, în me
saj se arată că între 1 
și 24 septembrie aviația 
americană a bombardat 
și mitraliat populația 
din provinciile Phong- 
saly, Sam Neua și 
Xieng Kuang, aflate in 
zona eliberată a Laosu-

omenești și pagube ma
teriale importante. Con- 
damnînd energic aces
te acțiuni agresive în
dreptate împotriva 
populației civile, mesa
jul face apel la copre
ședinții Conferinței de 
la Geneva pentru Laos 
să ia măsuri: eficiente 
pentru a determina Sta
tele Unite să respecte 
și să îndeplinească cu 
strictețe acordurile în
cheiate la GeneVa în

Provocări la granița Senegalului
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Șeful delegației senegaleze la lu- 
. crările celei de-a XXII-a sesiuni 

a Adunării Generale a O.N.U. a a- 
dresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care a- 
rată că în ultimul timp trupele 
portugheze și-au intensificat pro
vocările împotriva Senegalului.

Scrisoarea subliniază că în cursul 
lunii trecute unități ale armatei 

I portugheze, venind din așa-nu*

mița Guinee Portugheză, au pă
truns în repetate rînduri în teri
toriul senegalez, în regiunile San- 
tiab-Manik și Girak, deschizînd fo
rul asupra populației din locali
tățile de frontieră și incendiind 
rase.

In numele guvernului său, șeful 
delegației senegaleze a atras aten
ția Consiliului de Securitate asu
pra acestor acte agresive și a ce* 

. rut încetarea lor.
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