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Documentele Plenarei C.C. al P.C.R. în dezbatere

Proiectul de Directive ale C.C. al 
P.C.R cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei - 
naționale aprobat de Plenara din 
5r6 octombrie 1967 reflectă eloc
vent capacitatea creatoare a parti
dului nostru de a analiza științi
fic noile necesități care au apărut 
în viața economică, de a adopta 
formele și metodele crie nțtai co
respunzătoare de dirijare și con
ducive a mecanismului economic 
din ce în ce mai complex;

111 i'1!1' i" 'j
DUMITRU PĂTRAȘCOIU 

directorul. filialei Băncii naționale

Actuala Hotărîre cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și majorare a salariilor ela
borată de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 5-6 octombrie 1967 a trezit cel 
mai viu interes Ia toate categori
ile de salariați. Și eu am citit cu 
atenție 
nirea 
dui de 
lgriați

In anii construcției socialiste 
s-au obținut succese remarcabile 
în toate domeniile vieții econo
mice, sociale. Etapa actuală a 
dezvoltării/ țării se desfășoară în 
condițiile unei ample revoluții 
tehnico-științifice ale cărei rezul
tate trebuie asimilate și antici
pate, fapt ce impune perfecționa-... 
rea conducerii si planificării eco
nomiei naționale» necesitatea de a 
se înlătura efectele. negative a u- 
nor concepții greșite (funcționarea 
întreprinderilor cu pierderi pla
nificate, principiul conducătorului; 
unic) care sîn.t contrare cerințelor 
unei economii moderne. Sensul 
îmbunătățirilor propuse de pșrtid 
îl constituie organizarea unui sis
tem care prin mecanismul său func
țional — mai simplu, mai suplu

și mai operativ — să asigure un 
cadru cît mai potrivit pentru, rea
lizarea reproducției' • socialiste lăr
gite în așa fel îneît unui voIUttr de
terminat de cheltuieli să-i cores
pundă rezultate economice maxi
me. îmbunătățirea organizării pla
nificării și conducerii economiei 
necesită creșterea rolului fihante
lor si al creditului ’ca Pirgtri in 
mîinile statului nostru pentru asi
gurarea folosirii cu eficibiiță-spo
rită a fondurilor materiale și bă
nești

Organizarea sistemului • bancar 
' prin înființarea unor bănci spe
cializate va permite cunoașterea 
mai aprofundată a proceselor eco
nomice ale întreprinderilor-și ■ în 
diferite ramuri economice, va asi
gura' mărirea operativității și ne
cesității creditelor îri funcție de 

. nevoile producției
mărfurilor. In acest cadr.u organi
zatoric necesarul de

și circulației

acest document. El are me
să ridice la maximum gra- 
cointeresare a masei de sa
in obținerea de rezultate

. IțtaJe pe linia cantității și calității 
muncii. La noi în minerit se va a- 
plica cu precădere sistemul de sa
larizare in acord. Or, salariul nos
tru cresqînd prin adăugarea la 
salariul tarifar a unor sporuri a- 
cordate în prezent precum și prin- 
tr-o cotă procentuală va stimula 
mai mult cointeresarea noastră 
pe linia calității, cantitatea rămî- 
nînd ca șl pînă acum o condiție a 
obținerii salariului tarifar integral. 

Foarte bine gîndit mi se pare 
acest sistem și prin faptul că-1 o- 
bligă pe om să aspire mereu la ri
dicarea calificării lui.

Deosebit de stimulativă pentru 
personalul tehnic este prevederea 
conform căreia salariul tarifar al 
acestei categorii de salariați e di- 
rect legat del realizările obținute 
de Oamenii în subordine. Delăsă- 

V terii, nepricepuții, vor trebui să 
se corecteze, să intre în rînd cu 
cei buni, să pună umărul la în
deplinirea sarcinilor de producție 
s6-i doară atunci cînd o briear 
nu-și face planul

PETRE SCRĂDEANU
sef de brigadă la sectorul I al minei

Dîljă

Avem și noi, 
- calatorii —

O dată cu dezvoltarea eco
nomică și urbanistică ■ a. lo
calităților Văii Jiului crește 
și traficul transportului in 
comun. Zeci de mașini, au
tobuze noi, elegante, trans
portă pe arterele de asfalt, 
spre locul de muncă, la 
rtiiciliu, spre instituțiile 
Invățărnîut sute și mii 
pasageri mici și mari.

Tovorftttl NtCOlOC CCBUȘCSCft 
a prlwlt pc onhasaddM®^ 

RcmikM ChUc %
Tovarășul Nieolae Ceausescu,, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a primit miercuri, 18 octom
brie, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Chile 
în Republica Socialistă România, 
Miguel Serrano Fernandez, la ce
rerea acestuia 7

Ambasadorul chilian a- transmis 
tovarășului Nîcolae Ceâușeseu ; tm 
mesaj din partea președintelui Re-■ . ■ ■ ■ , ’ ’ ' l; 1 <. ■ .

;, publici! Chile, Eduardo Frș|,(Rți^j- 
talva. "'/■LțiîL,

Cu această ocazie 
convorbire cordială.

a

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Storied 

. .. -L ■' : Sps- ■■ ii-.. '-isi-ifi,. cîpr ■ “W- L'w/BWl 1

a primului ministru al Indiei*
Indira Gandhi

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
Chivu Stoica» a primit miercuri Ia 
amiază, la palatul Consiliului de 
Stat pe primul ministru, al Repu
blicii India, Indira Gandiii

La; primire iu participat Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al- 
Consiliului de Stat: GriRore ,G«a- 
mănu» secretarul Consiliului de

Cars
de apicultori

Stat, George Macovescu, șartaitad- 
junc-t al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Marin, >adju#Cfci al 
ministrului afacerilor extern», Au
rel Arde'.canu, ambasadorul; Româ
niei la New Delhi.

Premierul indian a fost însoțit 
de Rajeshwar Dayal, secretar pen
tru probleme externe în Ministe
rul Afacerilor Externe, P. N. Hak- 
sar, secretar ai primului ministru, 
Amrik Singh Mehta, ambasado
rul Indiei la București.

Intre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și primul ministru al Re
publicii India a avut loc o convor
bire cordială.

★

Foto :
T. ILEANA

credite va fi
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Filiala Petroșani a Asocia
ției crescătorilor de albine
deschide duminică dimineața, 
în Idealul Grupului șco lar.
minier din Petroșani, un curs 
de apicultori - •— ciclul ■ f. 
Cursul. va avea o. durată de 
S luni Jse va ține pumai du
minica) și va euprUuteitf-ede 
lecții de apiculturii precum 
și aplicații practice cu ajuto
rul utilajelor apicole pe. care 
le posedă filiala. Lecțiile vor 
fi expuse de cadre didactice, 
medicale și apicultori cu o 
bogată experiență. Pînă in 
prezent pentru frecventarea 
cursului s-au înscris 22 de a- 
matori, oameni de diferite 
profesii din toate localitățile 
Viii Jiului.

Toți cei care doresc să ur
meze cursurile de apicultori
Sînt. a se înscrie la
filială, cu sediul în Piața Vie-
tortei-

Miercuri dimineață, primul mi
nistru al Republicii India, Indira 
Gandhi, împreună cu «etelalte 
persoane, oficiale indiene, a făcut o 
-vizitâ prin Capitală Premierul in
dian a fost însoțit de Horia Maieu, 
arhitectul șef al Capitalei, Aurel 
Ardeleanp cmbasadorul României 
la New Delhi, funcționari supe
riori din M.A.E. Oaspeții au vizitat 
cartiere noi de locuințe și sdificii 
de cultură.

La Muzeul Satului au fost în- 
tîmpinați de Virgil Brădățeanu. vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Directorul 
muzeului, Gheorghe Focșa, i-a con
dus pe oaspeți, prezentîndu-le con
strucții specifice din diferite re
giuni ale țării. In cadrul pitoresc 
al muzeului, premierul indian și 
ceilalți oaspeți au asistat la scurta 
spectacole folclorice.

(Agerpresi

200 de uteciști și 338 tone 
fier vechi colectat

ții moderne. S-au înregistrat 
progrese , și •. în ceea ce pri
vește completarea . persona
lului care deservește trans
portul în

In fine.

autobuzelor am avea de ase- . 
menea cîteva observații. E 
bine că motoarele „merg“, . 
că mașinile nu mai rămîn 
în pană pe traseu. Dar aceas
ta încă nu e totul. Mai întîl- 
nim autobuze cu scaunele, 
respectiv spătarele rupte. In 
ultimul timp au șoferii noș- . 
tri un obicei : ridică capa
cul de la motor. Și astfel, tot ' 
fumul, gazele, căldura ce

Utccistul Con- 
k stantin Mac. o- 
I* perator la tur- 

- bina nr. 2 de 50 
-MW a termocen- 

I țrtralci Pâroșeni, 
• -urmărește cu a- 
Itenție Vibrațiile 

ac e 1 o r indica- 
| toare.

Acțiunea de colectare a fierului vechi a devenit o 
preocupare permanentă la preparația Lupeni. Cei 200 de ute
ciști de aici au strlns și predat I.C.M,-uIui în medie, in fie
care lună din acest an, cite 40 tone metal. Astfel, de la în
ceputul anului ei au colectat 338 tone fier vechi. La această 
acțiune o contribuție de seamă și-au adus-o tinerii din orga
nizațiile nr. 2 și nr. 3 din secția spălare, nr. 4 din secția 
întreținere. S-au evidențiat în mod deosebit uteciștii Baba 
Ion, Mibaly Tosm, Banculea Gheorghe, Ciobanu Gheorghe, 
Covaci Alexandru, Gașpar Iosif și alții.

. S-au, făcut pași însemnați rii gradului de. civilizație al 
i publicului călă- mană motorul trebuie să le 

tor, se împuținează și re- 
clamațiile, nemuțumirile ce
tățenilor. Fără îndoială ne
mulțumiri mai există, pre
tenții mai șînt ,— cele mai 
multe justificate. Socotim că 
există încă loc pentru mai 
bine. în privința puctuglită- 
ții autobuzelor îndeosebi a 
acelora care transportă mi
nerii la Petrila, la Pâroșeni 
etc. In privința' întreținerii (Continuare in pag. a 2-a)

în ultimii ani pe linia îmbu- deservirii 
hătățirii transportului în co
mun. ,In ultimii doi ani par
cul de autobuze al I.C.O. s-a 
îmbogățit cu încă 30 autobu
ze, iar pînă la sfîrșitul anu
lui va mai crește cu încă 
patru. întreținerea parcului 
de mașini s-a îmbunătățit, 
de asemenea ; s-au amenajat 
aiutoitații. E prevăzut ca pi 
nă la sfîrșitul anului să se 
mai monteze încă 6 autosta-

l
l
! Stația de cuplare 

J „merge ceas" 
să le • Pîriă nu * de mult bunul

Irners. al preparației Lupeni
eră ’afectat- de funicularul deranjamente.

I de șist- nr. - 4—5. In apropie
rea stației de încărcare a a-

suporte oamenii. Or, să călă
torești în asemenea condiții 
de la Uricani sau Lupeni 
pînă la Petroșani nu e prea 
plăcut. Cîteodată mai- avem I . cestui funicular, la aparatul 
„norocul" :și cu câte 
toare sau controloare 
care 'uită că dînsa ■ ■ e pusă 
să deservească publicul, nu

cuplarea se făcea anevoie, 
cu smucituri. Apăreau âVarii,

Conduc-erăa preparației era 
preocupată de remedierea a- 
cestui neajuns prihtr-o co

de* cuplare, apăreau defee- rectare a aparatului de cu-o-taxa- I
guralivă | țiuni frecvente. Dintr-o gre

ci J șeală 'de proiect funia de pe 
u | partea plinelor nu avea înc-li-

Î 'narea corespunzătoare, iăr! 
viteza • acesteia . cțppășea cu

1 rtnilt viteza cupelor, și astfel
Ion DUBEK

plate" Cine s-o facă ? Prepa- 
rația ară oameni calificați, 
dar lucrarea respectivă era 

' foarte pretențioasă,- trebuia 
executată de specialiști. To
varășul Ardeleanu Victor, șe-

ful preparației cunoștea cîți- 
va. Au lucrat cu ani în urmă 
in uzină ; acum sînt pensio
nari. Le-a solicitat ajutorul, 
gîndind că poate și dînșii 
doresc să lucreze cîteva luni 
Oamenii au răspuns prin a 
a se prezenta la preparație 
îmbrăcați de șut. Lucrînd 
conștiincios, în mai puțin de 
o lună au realizat o stație de 
cuplare nouă. Merge „ca 
ceasul", e de părere tov. Ar- 
deleanu. Preparatorii sînt 
mulțumiți. Pensionarii Nemeș 
Alexandru, Salanț loan, Da- 
radics Iosif, Navradi Fran- 
cisc sînt și ei mulțumiți.
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10 ani de 1» mwte* ’M
Operele lui erau pre- 
imrtate În col» mai 
mari «ăi> de rapoaițli 
din franța. Dar Mân- 
cuși nu uttă să trimit* 
lucrări și ia țară la «f- 
PWiWIe „Tinerimii ar
tistice". Brâncuși » iost 
omul car» a 
întotdeauna trădarea 
omeniei, robia banului, 
parvenirea prin mij- 
loace nedemne. La în- 
ce»»t « dt» o 
chiar I* ăaria, «teși &- 
venise cunoscut. „Pu
teau» »«•» bgpi (lac* 
mă îndeletniceam cp 
altceva — spunea el. 
Dțr «R Wlf să («C

Cu prilejul împlinirii 
! «Mki decoBiu de te 
! «Ml «Șl •»- :
r» «nț|0»r româp, și 

;UP®1 fiin cel urai mari 
;din lume, la sfirșitul 
■ »*ptlmînii trecute a 
te* dwebis în Capitală 

‘ccteeviul „Constantin 
Brtacuși". Au test 
prezenți numeroși spe
cialiști din țară șl de 
peste hotare, academi- 

•MM, nlttci »i Mwlci 
-de arfă, admiratori ai 
,Ml|steMi. ziariști r<>- 
igttaă și străini.

Pțodițs al cătupului 
go*țM® HqMW- <w»u- 
Mț »HH»ani, Mul ț*ra- 
nului Nicolae Brâncuși, 
care a văzut lumina ș|- 
lei la 2 martie 1B76, a- 
vea să devin* peste ani 
ort mal saare sculptor 
.al panasuiui său, des- 
xMaMur de dramuri uni 
|p sculptura moderni. 
▲ simțit de mic che
marea artei. Vara »du- 
M din gîrla de unde 

>1 «e adăpau vitele ple
te» șlefuite de apă cu 
care-șl umplea buzu
narele.-Iarna uimea cu- ,
pili satului cu oamenii case variante în lemn 
de zăpadă pe care-i 

.plămădea cu îndemî- 
nare si fantezie. Iar in 
vremea argăției la o 
bodega - băcănie din 
Craiova, făcea cu bri
ceagul din lăzile de 
mandarine gherghefuri, 
casete, viori.

După absolvirea șco
lii elementare, Brâncuși 
este intre anii IBM— 
18S8 elev al Școlii de 

,arțe și meserii din 
Craiova, apoi se înscrie 
la Școala «■- 
«ppșșe din 
unde este 
eminent și 
absolvă în 
Aici germinează sîm- 
burele pasiunii țui pen- 

i tru sculptură, pasiune 
, pe care o va pune tot 
mai mult în lucrării» 
Sale. In 1962 pleacă la 
Paris pențru a studia 

> mai departe arta de 
. care se simțea legat 
prin însăși existența 

‘ lui. Găsind teren fertil 
’1» Academia de arte 
{frumoase din Paris și 
în atelierele uptțr teȘțl 

! maeștri în sculptu
ră ai timpului, fiul 
țfgpjței s-a afirmat re- 

ipede ca o mare perso
nalitate, opera sa fiind 
străbătută de la un ca- 

; păt la altul de filonul 
. popular românesc. La 
i Paris lucra cu rivnă

de arte fru- 
! București 

un student 
i pe care o 

anul 1903.

-bunfa aprovizonare cu nt&riuri de #»z®n, atitudine irepro- 
șabiiă a vînzătorilor, ordinea exemplar* Ce d«a*U«fte «Ici- 
De altfel, la această unitate s-au obținut Pin* aeuiu în
semnate realizări. Pe cele trei trimestre planul de vînzări 
a fost depășit Cu 100090 lei lin luna septembrie s-au 
vîndut pește plain mărfuri în valoare de 40 000 lei). Volu
mul fructelor și legumelor vrndute pînă acum est» cu efre» 
30 la sută mai măre decît in aceeași permadă a anului 
trecut.

.——r

Of

Petru GAINA 
cor»spopd*Ht

i

Activitate 
didactioâ 
intensă, 
eficientă

O atenție sporita acordă eficien
ței lecțiilor profesorii Vulpe Cornel 
gi Sfura Kmil, ne scrie înțr-q cares- 
pondwită tov. E- Țetileanu. direc
torul adjunct al școlii. Astfel, în 
cadrul orelor de științele naturii și 
chVfrje ei caută ea( uttlimnd de- 
monmrațiite practice de laborator, 
să consolideze temeinic cunoștin
țele elevilor. De alțfel, relatează 
în continuare corespondentul, în
tregul colectiv al acestei șcqliConsolidat'®» cunoștlntalor nre- . . .................... . ....................

date la one, înțelegem lor d» că- tWțlă să Biutațțwine încă din «Ti
tre elevi preocupă în cel mai înalt 
grad colectivul didactic «1 Școlii 
gen--ral» np, a Lupani.

Un client de „ocnxie*
— Bună ziua! Cu ce doriți 

sji v« șerpesc ?
— Nu v-aș putea 

precis dacă sint la 45 sau
ieui»turt*< fii a lăBut. ’** f« W °4 bine- to~ ~ a$ta Jnsegnțnă
A iăcgț sculptară ca 
mubl fiu «»wwn * 

- breaslă ai ttrnpulttf. A 
făcut sculptură pînă în 
ultima clipă » Mfttk 
A adus up «4iu unu. 
un curent nou în aceas
tă ramură de artă atit 
d» frumoasă. E suficient 
poată Să amintim „Co
loana fără sfîrșiț" de 
la T®, Jiu. tușită «te «- 
proap» 30 de metri și 
construită din fontă a- 
lămtta, dup» ce «acer

de j 
Ioana 
sambtetă sul îndruma
rea mae^rulul în ate
lierele U.R.U.M.P. în 
anul 193j, este o p*- 
minantă s|nteg| * 0fiț|< 
lui brâăcușlan, moti
vul provenind din ar
ta populară s satelor 
din Gorjpl s*u natal. 
Această lucrare face 
parte din ansamblul de 
la Țg. Jiu pe care ar
tistul l-a ridicat în 1?37 
după doi ani de la che
marea sa în patrie. Du
pă 20 de arii, în 1957, 
acoperit de glorie, a- 
vea să sa stingă în ate
lierul săq din Paris cel 
mai mare sculptor al 
neamului românesc, a- 
cela care a fost artis
tul cetățean Cpnstantiiț 
Brâncuși, acela pe care 
contemporaneitatea II 
așează la loc de cinste 
alături de Eminescu, 
Enescu, LuchifP. AC 
gh»M sau Țgculescy.

Astăzi luprărj ale lui 
Brâncuși sîpt adăpos
tite în toate marile 
muzee de artă moder
nă ale lumii, iar 
penii die «tre s-a ri
dicat acest titan al 
șcplpturii mondiațe îi 
rostește cțj venerație 
numele.

vărășico! Nici n-am intrat 
bine în magazin și nuda vrei 
să scapi de mine, ș

— Vroiam să vă servesc 
imediat, să nu, pierdeți tim-imediat, să nu pierdeți 
pul.

— Asta-i bună ! Va să 
vă lăH&tți paste tot cu 
WW ăsta al d-stră

Zică 
ma- 
bine l-ați servi 

gsoțțat și cțnd iutră umul să 
cupipere ceva ziceți că-și pier
de timpul!

— Băști bleumarin aveți ?
• — Avem.

— fW «1* tUWS» fără „sg- 
rțțțr&ner. .

— „Fără" n-avem, tovarășe,

ir

— Bine, dar asta-i lipsă de 
sortiment» i

— De ce nu luați o pălărie ? 
Se poartă, e sezonul...

— Uite ce, tovarășe vînză- 
ioar»,'eu am venit să-mi a- 
leg singur marfa, așa că te 
rgg $ă impui gusturile
duifiiirCile.

— Cravate „Select" aveți ?
— Avem.
— Așa, cu dungi la 45 de 

grade?

uu-ți cunoști raionul. De 
nu țreci matale la nasturi 
la geamantane că acolo 
sînt rotunzi, gri sînt dreptun- 
ghiUlare și-a să-ți fie mai 

ușor. '/
— Tovarășe dragă, pînă 

dumneavoastră mai alegeți eu 
pe clientul care 

așteaptă după dumneavoas
tră.

— Aha, favoritisme ! Dîn- 
§ul e mai țîuăr și n-are veri
ghetă ca mine. Poate are și 
mașină l Eu n-am. „

— Mă rog, atunci termin cu 
dumneavoastră.

—■ Cu mine nu „termini". 
Cu mine nimeni nu termină. 
Pe mine să mă servești ca 
i ’•
și te las fără primă. Ia uite, 
dom'le, tupeu la fata asta!...

— Fulare de mătase natu
rală aveți ?

— Am primit chiar azi di
mineață dar n-am avut timp 
să lf VPPttnem ig mggt&ih. 
Daci MW insei, «M * din 
twMăte.-"

spune
nu.
că Mi-gdițci di» .mqgazie și 
ce p-ormă aștepți să- mișc din 

sau 
ari

— Lasă-mă, tovarășă, cu 
chestii de-ăstea. Vă știu eu. 
Mi-a<l»ei din magazie

urechi. Cu mine nu se prinde.
— V-ați hatărit totuși să 

luați ceva ?
— Stai puțin să mă uit 

prin vitrină.
— Să știți că din vitrină nu 

vă pot servi cu nimic.
— Nici n-am pretenții. Eu 

prin vitrină mă uitam afară, 
în stradă.

— Mă rog...
— Mdaaa...

aveți?
— Ne-a mai 

astă vară dar 
foarte mici.

slipuri de baie

ceva de 
nțimere 
înțeleg,

rămas
numai

Nu vă _
insă. Acum, toamna, slip ? 
— Nu contează, tovarășă, 
iau și eu ceva așa... ea să nu

lumea. Că acum cer condica zici cumva despre mine că 
sînt client neserios și n-am 
luat nimic.

Principalul e că a stat ploa
ia, că plecasem de acasă fără 
fiȘ.

La revedere și fii mai aten
tă cu cUeU^i...

ȚnMM

La U R.L.M. Petroșani sa manifestă interes deosebit pentru pregătire» viitorilor ștrpn 
gări. Iată-1 în clișeu pe strungarul fruntaș Ionică Viorel, explicindu-i practicantului Mă 
trăgună Ioan despre funcționarea strungului.

mul trimestru al anului școlar cu
rent răinînerea în urmă la învăță
tură a elevilor, Acolo unde se ob
servă însă at-est fenomen, atît di- 
riginții claselqr, învățătorii, cțt și 
conducem școlii fac vizite la «lo- 
mieiliu ișmiliilor elevilor respec
tivi, străduindu-se să-i atragă în 
activi te tea complexă de pregătire și 
îndCMflUare a copilului. Pentru a 
păstra permanent legătura cu fa- 
rrțilia, colectivul didactic al șco
lii a făcut deja numeroase vizite 
la domiciliul elevilor, conirolind 
modul în care se pregătesc pentru 
a dopa zi, ajuțîndu-i, cînd a fost 
nevoie, ș'Ă înțeleagă m»j bine lec
țiile predate-

REDACȚIEI
BOLOGA IOAN, iterușmii i 

Ațj șl devenit curespondent al 
ziarului nostru. Informația pri». 
W*H *W»* aettvitete la clubul 

*1)1 apSrtd»! a test publicați 
itf Coloanele ziarului. Dacă 
scrieți Ia acest Ziar trebuie 
să-l Și citiți. Corespondența 
referitoare la lipsa apei la un 
bloc din cauza unui om este 
incompletă. Nu ezitați să dați 
fapte și nume concrete, auten
tice.

ÎCi O. Petrila: Ne scrieți că 
împliniți 11 luni de cînd sînteți 
angajat Ia mină in 1 ianuarie 
1M8 și pe întrebați cînd aveți 
dreptul Ia concediu de odihnă 
pe 1987. E clar: pe 1967 nu 
putoți beneficia de concediu. 
De la 1 ianuarie 1968 și pînă 
ia 31 decembrie 1968 vă puteți 
lua oricînd concediul 
nă. Dar pe 1968.

de odih’

Lupeni: 
„Steagul

ACSINIA ȘTEFAN, 
Ne face plăcere că 
roșu" este ziarul dumnevbas- 
tră preferat. Este firesc să fia 
așa pentru că el este în fier 
care zi primul ziar care ofer 
ră cititorilor din localitățile 
Văii Jiului ultimele noutăți 
interne și externe. Sigur că 
puteți deveni corespondent vo
luntar. Informați-ne cu prom
ptitudine despre diferite aspec
te — frozitive și negative — - 
din localitate și întreprinde
rea unde lucrați, despre mun
ca și viața oamenilor. Vă invi
tăm să trecți într-o zi pe la 
redacție. ■

'

(Urmare din pag. 1)

invers, in fine, ceea ce doresc ce- 
1 tățenH se poate precisa țn cîteva 
. cuvinte: autobuze care să circule 
cu pupctualitațe, curateț cu per- 

. sonal — îndeosebi controlori și 
taxatoare — cu o ținută vestimen

tară decentă, vgcgbplgr civi^at, 
'adică cu o comportare demnă care 
să inspire respect.

picioare, în timp ce scaunele sțnț 
ocupate de bărbați trâmri, rigu
roși, tolăniți fără să șe sin^ii- 
seaspă, dățtnite le rgșească o- 
brazul. Ce e rău, nici taxatoarele 
sau controlorii nu socotesc necesar 
să intervină. Oe ar fi să auzim la 
nevoie cîte a intervenție a tara-

ranii -— urcă primii in mașini 
iar femeile ți oamenii în virstă 
rămîn... chiar pe jos.

Există și alte dezacorduri supă
rătoare cu normele de conduită 
civilizată. Sint călători care sfi
dează în mod flagrant bunul simț, 
armonia generală a vieții cotidie-

Dar noi, călătorii ? Care ni-s

ne intllnim zilnic 
zeci, sute de călători. Venim in 
contact oameni cu îndeletniciri, 
yîrste și stări de spirit diferite 
și formăm un microunivers uman 
efemer dar în stare să ne sporeas
că buna dispoziție sau dimpotrivă 
ș<ă ne în^u,nace cerul cîțorva ced- 
șțjȚi sau a unei zile întregi. In 
ggperal, în autobuze dgpțnesc cal
mul, ordinea, buna cuviință în re- 
laț^le dintre călăstori. Dar se mai 
ivesc și fenamine care irită, lezea
ză bunul simț — produc nervi. 
Mai intțhdm cetățeni zgomotoși, 
șțridenți care dispută pe un tgn 
de obligă țoți călătorii să asculte 
„intimitățile" lor banale. Vezi de 
multe ori bătrîni, femei fn wfrstg, 
ngme cu cgpif M br&e stina în

toarelor, cgm de afiest „Uqw- 
rjși călători, a urcat o femeie cu 
un copil mic îu brațe teMt o per
soană in vîrstă etc.) vă rugăm e- 
liberați un loc!“. Socotim că ar fi 
o intervenție justificată, oportună, 
poate chiar o lecție civilizatoare. 
Sint supărătoare îmbulzelile la ur
care în autobuze, în urma cărora 
cei cu coaiele mai tari, de ce să 
rn le pe. nume — Wi

ne, Si iu riadul acestora se nu
mără în primul rînd călătoțil 
clandestini — fără bilet — prin
cipalii viuovați ai vociferărilor 
penibile din autobuze. Iată un caz 
chiar revoltător, un ultragiu' la a- 
dresa a ceea ce șe cheamă omenie, 
in autobuzul local care zirculă 
spre mina Vulcan a fost găsit fă
ră bilet uu călător. Fiind invitat 
să-și scoată bilet sau să se legiti

meze în vederea întocmirii actului 
de stabilire a contravenției a re
fuzat, iar în momentul cînd s-a 
deschis ușa autobuzului în stațiț, 
călătorul clandestin a profitat de 
neatenția contrologrei și a îmbrîn- 
cit-o afară, această lovindu-se de 
caldarîm. Apoi huliganul a încer
cat să dispară ca un laș. Minerii 
din stație, indignați, au sărit îrisă 
în ajutorul controloarei și astfel 
infractorul a fost identificat; II 
cheamă Micloș Gheorghe, și e me
canic la sectorul XII al minei Vul
can. Oare tovarășii de muncă l-au 
supus oprobiului public ? Un alt 
caz: Olanefuc Nicolae, fiind în 
stare de ebrietate s-a luai la trîn- 
tă cu șoferul autobuzului pentru 
că acesta l-a oprit să urce în au
tobuz la punctul de întoarcere al 
autobuzelor. Alte două cerințe la 
adresa călătorilor menite să con
diționeze desfășurarea în condiții 
optime a transportului îh comun. 
In orele de vârf, respectiv dimi
neața, la prînz și seara — cînd 
oamenii se duc și vin de la servi
ciu., cursele care deservesc ruta 
Aeroport — Petrila precum și alte 
rute au fost dublate ca din zece 
în zece minute să plece cite un 
autobuz în cursă. Ce se întimptă,

uut»ăuară, între orele 6—7 dimi
neața. Intre 6,20—6,40 autobuzele 
circulă aproape goale ca apoi in
tre 6,45—7 ele să devină arhipli
ne, tixite. De ce ? Toți cei care la 
ora 7 trebuie să fie la serviciu, 
pgrnesc de acasă la șapte fără 
zece și atunci vor imediat să și 
aibă mașină la dispoziție. Or, da
că toți locuitorii Aeroportului pro
cedează la fel, e clar, pretențiile 
tuturor nu pot fi satisfăcute. Cursele 
sint dublate e drept, dar se mai 
cere un lucru: să ne sculăm Și 
noi ceva -mai de... dimineață.

încă un fenomen asupra căruia 
l>rem să insistăm. Pe baza indi
cațiilor organelor superioare, I.C.O. 
a trimis exploatărilor și șantiere
lor din Valea Jiului adrese ce- 
rînd ajutorul acestora în statornici
rea unor reguli elementare de 
conduită civilizată, în menținerea 
prdinei și curățeniei in autobuze. 
S-a cerut adică salariaților res
pectivelor întreprinderi să nu mai 
călătorească în autobuze cu bu
tuci și salopete murdare, de lu
cru. Cerința în mare măsură a 
fost satisfăcută. Totuși mai sînt 
cazuri cînd de la Aeroport sau de 
pe șantierele T.R.C.H. și T.C.M.M. 
din Vuleaii sgu Paroșeni urcă cîte



•

MUZEUL BRUKENTHAL 
la 150 ani de existență 

In piața mare a Sibiului se află 
o clădire impunătoare, în stil ba
roc, al cărei portal sculptat |n 
piatră are Ia mijloc emblema fa
miliei Rrukeuthgl. Această clădire, 
construită în secolul ai XVIII-Iea, hogățit mereu colecțiile, care au 
adăpostește una dintre cele mai 
bogate colecții muzeistice din țara 
noastră. Este Muzeul Brukenthal, 
muzeu ce reprezintă un important 
edificiu de cultură și știință al 
țării.

înființarea acestui muzeu și de
numirea lui sînt legate de numele 
fostului baron din Agnita, Samuel 
von Brukenthal, care, ajungind gu
vernator al Transilvaniei, a avut 
posibilitatea de a colecționa, prin 
intermediu! unor cunoscători în 
domeniul artelor, tablouri, cărți, 
mostre mineralogice și petrogra- 
fice, obiecte de porțelan, piese ar
heologice și numismatice Nea- 
vînd urmași direcți Samuel Bru
kenthal a lăsat prin testament ca 
după moartea lui clădirea și colec
țiile să devină patrimoniu public.

Muzeul a fost organizat și des
chis în anul 1817, funcționînd fără 
întrerupere pînă în zilele noastre. 
In prezent el cuprinde șase secții 
de științe naturale arholngiee și 
istorice, etnografice și artă popu
lară, artă feudală din sudul Tțan-

. ¥. . .... -. .. ■ 
sjlv&ni&i ar IA nlaMticâ n hihlintaafri 
documentară cu o zestre de șpțoa- 
Bt WW volume

Iii decurs de un secol și jumă
tate de activitate, nțuzeul și-g îm- 

ăpare au 
fost reorganizate pe baze poi, ști
ințifice, Aici se a»|ă lucrări de pic
tură aprținînd unor maeștri de 
renunțe mondial ca Tizian, Rubens 
Van Dick Veronese, Snyders etc. 
Artei românești îi este rezervat un 
spațiu larg, cuprinzînd lueiări de 
la primul portret laic al picto
rului Gregorius din Brașov (sec. al 
XVI-lea) si pînă la Corneliu Baba. 
Alături de remarcabile plnșe de 
Rosenthal, Tătărăscu, Theodor 
Aman, sau picturi ale clasicilor 
noștri N. Grigorescu, I. Andreesciț 
Șt. T.uchiaii, ca și opere ale unor 
mari maestri ea Octav Băneilă. 
George Pttiașeu, Theodor Pal lady, 
Nicolae Tonitza

Podoabele de artă păstrate cu 
deosebită grijă la Muzeul Bru-, 
kenhal atrag anual sute dc mii de 
vizitatori.

îiSMaara din uaa. li

mai judiejos stabilit, se va cu
noaște mai bine activitatea econo
mică a înțreprinderîlqi-, se va pu
tea acționa mai prompt în asigu
rarea mijloacelor bănești necesare 
aceștm-a.

Atragerea unităților operative, 
ale băncii la planificarea crecfițe- 
Ipr. lărgirea competenței și a atri
buțiilor băncilor teritoriale, dife
rențierea creditării în funcție de 
îndeplinirea indicatorilor planului 
economic Șl financiar, reducerea ca
tegoriilor de credițe, simplifica
rea dpcumentației și aplicarea de 
dobînzi diferențiate în funcție de 
natura împrumuturilor, de terme
nii de rambursare, de modul cum 
întreprinderile se achită de obliga
țiile lor față de bancă, de buget 
și celelalte unități cu care sînt în 
relații economice yo,r contribui mai 
mult la suplețea creditelor acor
date, la folosirea lor cu chibzuință 

• și la închiderea tuturor canalelor 
1 de scurgere neeconomicoasă a

fondurilor
In actualul sistem de' Ilnar Jure

de spori- 
tătii econo-

motivului minim al fiecărei între- i
. 1............................................................. ............. .  .

neeficientă a mijlogeriw bănești, sura
prinderilor jn sfera pe acționare a

prinderi Aceasta dyțy jg fokgdlVft G

la un control neapgrativ din par
te» tocător -ar» <tw »W'i-
butii num«i d» a sesiza taiwilw 
tutelare existența subnormativelor 
la mijloacele circulante, fără a pu
tea lua măsuri concrete de redis
tribuire a fondurilor bănești ce pri
sosesc la unele unități economice.

In Directive se grata oă in viitor 
finanțarea de la bugetul statului 
se va face numai la înființarea 
întreprinderilor, urmînd ca neYpile

.' iilin-iu. I J W. i H'Hi

mițe, să fie asțgyrată f>urțgi jmin 
credit» bmuAce Astf?|, șțf«V>- 
«ura cuftrinOem tataw înfrc- 
pririderilor jn sfera pe acționare a 
creditului Mw. V"
QMlrV adecvat flpaBțărtt. WUl W 
trol mai exigent și mai operativ din 
partea organelor bancare, precum 
Și folosirii.CU chibzuință «■ fau
rilor bănești.

Metodele noi da ereditar» și wtă- ” 
șurile organizatorica fM'«twi?»te 
vor avea o puternică inriuriw asu
pra mersului ascendent șl eoeno- 
miei noastre socialiste.

secția rețele Valea Jiului Petroșani
t

TELEVIZIUNE
19 octombrie 1967

18,00 La ordinea zilei; Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

ÎS,30 studioul pionierilor.
19,00 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limbă 
română.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.

20,00
20,30

21,10

21,40

22,15

Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Pilni serial: Ivanhoe, 
întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la 
pare nu s-a răspuns în
că. Emisiune de știință. 
Teleglob. Emisiune de 
călătorii geografice. 
Dicționar de personaje. 
Litera „P« (II).
Transmisiune de la des
chiderea celui de-al IV- 
lea Festival internațio
nal de jazz „Praga- 
1967“.
Telejurnalul de noapte.23,00

23,15 închiderea emisiunii.

oc- 
din

PRONOEXPRES
• La concursul nr. 42 din 18 
tdinbrie 1967 au fost extrase 
urnă următoarele numere:

Extragerea 1; 20 5 2 10 25 37
1 Numere de rezervă: 31 28

Extragerea a M-a : 3 37 10 45 26 48 
l Numere de rezervă: 39 32

PUII NEAG
Petroșani Aduce la ctmoșUnfe consumatori

lor din rața orașului FMr©șani, eâ

Rezultate din campionatele
H FOTBAL : Penultimă etapă a 

campionatului orășenesc de fotbal 
a lămurit problema campioanei de 
toamnă. Ea este Constructorul mi
nier Petroșani, care, indiferent de 
rezultatul din ultima etapă, își va 
menține locul I, avind și un gola
veraj foarte bun.

In penultima etapă s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ener
gia Paroșeni — C.F.R. Petroșani 
2—1; Constructorul minier Petro
șani — Minerul Banița 8—1 (la a- 

părăsit terenul

pionatul orășenesc de calificare, 
ediția 1967-1968. Iată cîteva din re
zultatele primai etape . Știința II 
Petroșani — Minerul Petroșani 
9—Preparația Coroești — Mine
rul 1 upeni 1—3.
• HANDBAL : Tot duminică aiț 

intrat în întrecerile campionatului 
Orășenesc și echipele de handbal 
masculin Primele întreceri s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Minerul Aninoasa — Minerul Vul
can 13—20; Știința II Petroșani —

SE ANUNȚA h
TELEFON automat nou nr. 1530

l0„.. Mlom,________
narea partidei); Utilajul Petroșani Lupeni — Jiul Petroșani 6—0 (pri» ..
___  1 ' A _______________ 4.----------v

■ t
un tînăr sau chiar mai mulți în « 

. salopete murdare, pline de pvaf .
de var, ciment, ulei etc. Și, ceea ;
ce e mai supărător — în loc să se 1 
ferească spre a nu murdări că- ? 
lătorii, dimpotrivă se freacă in- I 
tenționat de oameni, sfidător. Da- , 

- că cineva își manifestă nemulțu
mirea, replica vine vehement, os
tentativ : „Sîntem muncitori, dom- i 
nule"! Vei fi, omule! Dar protes- ■ 
tud călătorului — tot muncitor și | 
el — îmbrăcat poate în hainele, 
lui cele mai bune, e cit se poate 
de just: dumneata îi mînjești hai
nele cu ulei, cu praf de ciment 
sau de rugină fără să te gîndești 
că de fapt, ceea ce faci este un 
act antimuncitoresc! E vorba aici 
de o noțiune elementară de bun 
simț, și poate ar fi cazul ca orga
nizațiile obștești — de pe șantiere 
îndeosebi — să-i ajute pe unii sa- 
lariați în înțelegerea semnificației 
acestei noțiuni.

Vrem să călătorim repede, in | 
autobuze curate, într-o atmosfe- » 
ră tihnită, decentă. Să nu uităm j 
că avem și noi, călătorii, obligații. J 
Deci să le respectăm! Să facem I 
să le respecte toți. Merită! I

— Preparatorul Lupeni 1—0. reprezentare)
• VOI E! i 10 echipe masculine STAICU HALO!

au l«at duminică startul în cam- acțivist CS.Q. Pețrpșșni

Succes și in etapa a treia 
a ’ ’ . . . . . . . . . . . . .

stadionul 
(■ ” *
a.c. a treia etapă a concursului re- Lupani 
gionri de atletism fdeșf concurentii m
raionului Qrăștie nu s.au prezen
tat). S-au întrecut cei mai ■ buni 
atleți din Valea Jiului și Hune- 
doara. .X'-X''-X XX; XX'

Ca și în etapele precedente, 
sportivii noștri s-au comportat bi
ne, îmr<>cindu-i și de data aceas
ta pp hunedoreni, principalii lor 
rivali și ocupînd astfel primul loc 
în clasamentul generaL

Dăm mai jos rezultatele primilor 
clasați: Fete: 100 m plat — Nemeș 
Margareta, Liceul Lțipenj —12”8/10; 
200 m plat — Pometeșcu Mariana, 
Liceul Lupeni — 28"5/10; 400 m
— Pometescu Mariana — 63’2/10 ,• 
800 m — Szdke Maria, Jiul Petro
șani -

«ului regional la atletism
din Petroșani a găz- despi Elena, Hunedoara — 14“4/10;

dnit în zilele de 14 și 15 octombrie greutate — Bora Olivia, Liceul
i — 8,86 m; ștafetă 4X100

i — Petroșani (Mărăscy, Sșfjka.
Pometescu șl N»nte»), Wtefl- 200 
m — Niculescu Mircea, Știința Pe
troșani — 22"9/10,- 400 m plat — 
Toma Mircea, Hunedoara 53"2/ 
IO -, 806 m plat — Zgîrie Gheor- 
ghe, Hunedoara l’55"8/lQi 1500.
m — Zgiri^ Gheorghe — 4’08"7/lQ; 
înălțime — Ardeleanu Victor, Jiul
— 1,65 m; lungime — Gabor loan, 
Școala profesională Lupani — 6,11 
m; greutate — Heiăzău loan, Jiul
— 10,56 țn< suliță — Tipter Ben
jamin Liceul Lonea — 33,45 m 
5 000 m — Coroșy Paul, Hunedoa
ra — 16’22"7/10; ștafeta 4X100 tn

Petroșani (Niculeșcu, Gabor, 
Blech, Macarie) — 46”7/10; ștafeta 

2’37”; 80 m garduri — A- 4X400 m —Hunedoara— 3'3»"1/1Q.

H ixi

>-ll;

sau
TELEFON auhmat vechi nr. 468 și 33 

(telebn C.C.V.J).
X -X ; ■ r r /' /■ . ' '■ '.•r:.c .r,./
J ». 1 ■'"»»« I ■ « III IIII■f ■' ■!
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A M W M T
Pentru o mai buna aprovizionare 
a populafiei cu lapte și derivatele lui. 

Fabrica da produse lactate Livezeni 
a preluat

de la O. C. I» Alimentara înec» 
pînd cu data de t| Qțtambfta OsC.

■ magazinul de produse lactate
M mul ie SiitiliiiiiiititDi pihiiui. 

Maffaainul și»a îmbunătățit modul 
de prezentare ți desfacere a produ- 
selor, punând la dispoziția consuma- 
torilor produse noi de laetate «a ? 
M fructola
■ iaurt extra de calitate eeperioară 
Magazinul funefionează tn aceteți tocetf, l«r 
«rarul sdu este neschimbat.
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Szoke Ma-

O. €. I. Alimentara 
Petroșani

anunță publicul consumator cî, pWțti o mi Wnă aprovi

zionare cu mărfuri alimentare, la data de 18 octombrie a.c. ă 

deșchis ■ '

un nou magazin cu autoservire
——i W iiu.i .i.ni ii i jij.'/i i

ÎN CARTIERUL AEROPORT RȘTR^ȘANI.

Prin noua unitate alimentară se vor desface și:
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< STEAGUL ROSO

NEW YORK 18 — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite: In ședința de marți du
pă amiază a Comitetului politic al 
Adunării Generale a O.N.U., care 
discută problema folosirii pașnice 
a /spațiului cosmic, a luat cuvîntul 
șeful delegației franceze, Armand 
Berard. Franța, a arătat vorbitorul, 

Tratatjil cu privire . la 
spațiul cosmic, care a intrat re
cent în vigoare, fiind conștientă de 
necesitatea de a i se aduCe o serie 
de completări.

El a sugerat să fie continuate și 
ex^yase studiile penlru delimitarea 
ac «lor forme de utilizare a spațiu
lui cosmic care ridică de pe acum 
probleme concrete, cum ar fi, de 
pildă, repartizarea frecvențelor 
pentru sateliții de comunicații.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

In ședința de marți, președintele 
Comitetului O.N.U. pentru Africa 
de Sud-Vest a informat că guver
nul R.S. A, nu a răspuns încă - la ■ 
scrisoarea prin care i se aducea la 
cunoștință rezoluția Adunării Ge- ■ 
nerale a O.N.U. In schimb, a arătat 
el, ministrul afacerilor externe al 
R.S.A., Muller, a adresat o scrisoa
re secretarului' general al O.N.U.,

U Thant, în care arată că guvernul 
R.S.A. consideră această rezoluție 
ilegală și, în concluzie, ea nu va 
fi respectată.

In cadrul dezbaterilor a luat cu
vîntul Joseph Mwemba, reprezen
tantul Zambiei, care a subliniat 
necesitatea întocmirii unui raport 
asupra situației din Africa de Sud- 
Vest. care șă fie prezentat Adună
rii Generale. El a spus, de aseme
nea, că, în legătură cu faptul că 
guvetnul R.S.A. refuză să ia în 
considerare rezoluția O.N.U. cu 
privire la Africa de Sud-Vest, a- 
ceâstă problemă trebuie pusă în 
Consiliul de „Securitate. ■

O serie de țări, printre care Co
lumbia, Nigeria, Turcia și Chile 
s-au pronunțat favorabil față de 
propunerile reprezentantului Zam
biei, exprimînd totodată îndoieli 
față de oportunitatea convocării 
Consiliului de Securitate. In baza 
faptului că propunerea de convo
care a Consiliului de Sacuritate 
nu a întrunit o deplină unanimi
tate, s-a hotărît crearea unei co
misii pentru redactarea unui ra- 
pbrt ce urmează să fie prezentat 
Adunării Generale. Din această 
comisie fac parte reprezentanții 
Chite,’. Indoneziei șl Zambiei.

Puternice demonstrații 
antirăzboinice în S.U.A.

NEW YORK 18 (Agerpres). — In 
numeroase orașe ah/S.U A. au con
tinuat marți demonstrațiile în ca
drul „Săptămînii de protest îm
potriva războiului din Vietnam". 
Cele mai puternice acțiuni au avut 
loc în orașul Oakland (California), 
unde; peste 500 de polițiști, folosind 
bastoane de cauciuc, au intervenit 
pentru a împrăștia aproximativ 
4 000 tineri americani care mani
festau în fața unui centru de in
strucție al forțelor armate. In 
cursul ciocnirilor, peste 20 de per
soane au fost rănite și numeroase

altele au fost arestate. Luni noap
tea, la Universitatea Barkelzy s-a 
desfășurat un miting de mase îm
potriva războiului din Vietnam, 
la care au participat peste 0 0°'’' 
persoane. Cu diferite prilejuri au 
fost arse ordine de încorporare în 
forțele armate ale Ș.U.A.

In orașul l.os Angeles, poliția a 
arestat 19 demonstranți pentru pa
ce în Vietnam, iar la Seattle (Was
hington) sute de persoane au ma
nifestat în fața unui centru de re
crutare

VI Z I TE
PARIS 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Pakistan, Ayub 
Khan, care se află în capitala 
Franței îh cadrul unei vizite ofi
ciale, a avut marți o primă, în
trevedere cu generalul de Gaulle 
asupra unor probleme privind îm
bunătățirea relațiilor dintre Fran
ța și Pakistan, Au fost discutate, 
de asemenea, unele aspecte ale ac
tualei situații internaționale în
deosebi situația din Orientul Apro
piat și din Vietnam. Cei doi pre
ședinți urmează să aibă joi un nou 
schimb de păreri asupra proble
melor discutate, \ ;.A .

PA . ’ 1* . ,
BELGRAD 18 (Agerpres). — De

legația Partidului Socialist din 
Japonia, condusă de Matsumoto, 
membru al Comitetului Executiv și 
președinte al Comisiei pentru re
lații internaționale, a părăsit Bel
gradul. In timpul vizitei în Iu- 
gosl^via, delegația Partidului So
cialist din Japonia a purtat con
vorbiri cu reprezentanți ai Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia cu privire la pro
blemele Internationale actuale și 
colrAorarfea bilaterală.

In. aceeași zi delegația a sosit la 
Sofia. ■

★

BELGRAD 18. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite ■. La Belgrad au început con
vorbirile oficiale iugoslave-norve- 
giene prilejuite de vizita în Iu
goslavia a primului ministru al 
Norvegiei, Per Borten.

Conferința țărilor 
în curs de dezvoltare
încheierea dezbaterilor generale

ALGER 18. — Corespondentul A- 
gerpres,. G. Benga, transmite: La 
Palatul Națiunilor de la Club des 
Pins au luat sfîrșit dezbaterile ge
nerale ale. Conferinței economice 
a țărilor în curs de dezvoltare 
din Asia, Africa și America Latină, 
urmînd ca lucrările să continue pe 
comisii. Membrii comisiilor au ca 
documente de lucru Declarația de 
la Alger a grupului african. Carta 
de la Takendama a grupului la- 
tino-american, amîndouă adoptate 
zilele trecute, precum și declarația 
de la Bangkok, elaborată de unele 
țări din Asia în vederea reuniunii 
de la Alger. '

Marea majoritate a șefilor de 
delegații care au luat cuvîntul în 
ședințele plenare au preconizat 
concertarea acțiunilor țărilor lumii 
a treia în raporturile economice pe 
plan mondial. Aceasta se impune, 
după părerea majorității delegați
ilor, cu atît mai mult cu cît în pe
rioada actuală raporturile econo-

mice internaționale continuă șă 
fie determinate, în mod unilateral, 
de țările dezvoltate, în ciuda an
gajamentelor luate la prima con
ferință a U.N.C.T.AD. „de a se 
crea condițiile instituirii unei noi 
orientări economice".

Marea majoritate a delegațiilor 
au subliniat, de asemenea, necesi
tatea întăririi și lărgirii cooperă* 
rii țărilor în curs de dezvoltare, 
fapt . care ar permite acestora să 
formeze un „front unit" față de 
politica economică a țărilor dezvol
tate. Astfel se consideră că gru- „A, 
pul țărilor în curs de dezvoltare i 
ar putea obține satisfacerea prin
cipalelor lor revendicări, printre 
care instituirea unei politici eco
nomice și comerciale de natură să 
favorizeze o stabilizare echitabilă 
a termenelor de schimb, să ducă 
la sporirea volumului exporturilor 
lor, să înlăture tot felul de ba
riere tarifare și netarifare de care
se lovesc. A.; A'ip

Reuniunea reprezentanților țârilor membre 
ale C.E.E. nu a realizat acordul scontat

LUXEMBURG 18 (Agerpres). — 
Negocierile miniștrilor agriculturii 
ai țărilor membre ale C.E.E. s-au 
încheiat marți la Luxemburg, fără 
să se fi realizat vreun acord în 
disputata problemă a prețurilor a- 
gricole comunitare, care urmează 
să intre în vigoare anul viitor.

Au fost fixate noi negocieri, pen
tru 25 și 26 octombrie.

Diferitele poziții ale celor șase 
țări fiind pînă în prezent irecon
ciliabile, cercurile C.E.E. sînt pesi
miste în ce privește șansele rea
lizării unui acord cu prilejul reu
niunii care va avea loc săptămîna 
viitoare.

Conferință a guvernatorilor din S.U.A.
NEW YORK 18 (Agerpres). — La 

bordul motonavei americane „In
dependence" au început marți lu
crările celei de-a 59-a Conferințe 
anuale a guvernatorilor din S.U.A. 
Aceasta are o deosebită impor
tanță pențrp alegerile prezidențiale 
din 1968, ' deoarece, potrivit co
respondenților de presă, guverna
torii republicani intenționează să

se folosească de acest prilej pen
tru a desemna un candidat al lor 
la funcția de președinte al Statelor 
Unite. La rîndul lor, democrații 
urmăresc să obțină sprijinul gu
vernatorilor pentru reînnoirea can
didaturii președintelui Johnson.

Disputele politice se duc în jurul 
problemei vietnameze, care, după 
aprecierile observatorilor, va fi ho- 
tărîtoare în alegerile din 1968.

VIETNAMUL DE SUD

Trupele americane suferă pierderi grele
SAÎGON 18 (Agerpres). — La nu

mai două zile după declanșarea 
așa-numitei operațiuni „Medina" 
în regiunea septentrională a Viet
namului de sud) unitățile ameri- 
cano-saigoneze au primit o puter
nică ripostă din partea forțelor 
Frontului național de eliberare. 
Agenția U.PI relatează că în lup
tele angajate marți între cele două 
părți, trupele americane . și saigo- 
neze au pierdut 21 de oameni și au 
avut 167 răniți. Intr-un alt anga

jament, Ia 65 km de Saigon, în- 
tr-o regiune de junglă, .unitățile a-- 
mericane. au fost surprinse de ata
cul patrioților. Citind primele ra
poarte ale comandamentului S.U.A., 
agenția Associated Press relevă că’ 
58 americani au fost uciși, iar 66 
răniți. Unitățile F.N.E., arată ace
eași agenție, s-au retras apoi în. 
junglă, fără a putea fi reperate 
de elemente ale diviziei I de infan
terie americană.

Prelungirea stării de urgentă Tn Zambia
LUSAKA 18 (Agerpres). — Adu

narea Națională a Zambiei a a- 
doptat în ședința sa de marți o 
hotărîre prin care se prelungește 
cu încă șase luni starfea de ur
gență,; decretată în țară în urmă 
cu trei ani. In expunerea sa în fața 
deputaților, vicepreședintele Repu
blicii, Simon Kapwepwe, a motivat 
necesitatea adoptării acestei pre
lungiri a stării de urgență prin 
activitățile militare ce se desfă

șoară într-o serie de țări vecine 
cu Zambia, cum ar fi Rhpdeșia, 
Mozambic, Angola. Totodată, el a 
spus că pe plan intern e preocu
pare serioasă pentru guvern o 
constituie continuarea activității ,u- 
nor grupări ale sectei religioase 
fanatice Lumpa.

Pe o insulă din arhipelagul 
Franz Josef, rachete meteo
rologice sovietice, dotate cu 
aparata j francez pentru pro
ducerea de nori de natriu, au « 
procedat la măsurarea tempe
raturii straturilor superioare 
ale atmosferei. In experiență, 
care s-a desfășurat cu suc
ces, a fost aplicată o metodă 
franceză, bazată pe observații 
asupra norilor de natriu lu- 
minescenți,< creați artificial la 
înălțimi între 120 și 180 \ci- 
lometri. In centrul atenției 
acestei experiențe s-au aflat 
marile schimbări de tempe
ratură din straturile supe
rioare ale atmosferei în 
timpul aurorei boreale. ■.

Telefon-televizor Greva docherilor englezi continua

Stația automată sovietică 
„Venus-4“ a aterizat lin

Aparatele de bord transmit date despre Venus

’Societatea „Nipon Electric 
Company"a anunțat marți că 
a început să comercializeze un 

; telefon-televizor, care este pri
mul de acest fel din lume în 
folosință comercială, instalația, 
denumită „sistemul videofon 
Nec", Cuprinde un televizor e- 
mițător și receptor cu un ecran 
de 15 sau 22,5 centimetri și un 
sistem automat de reglare pe 
4, 20 sau 40 de canale. Raza de 
activitate a video-telefonului 
este pînă la 5 km.

Căsătorie neobișnuită

Docherii din Londra și Liverpool continuă de cinci săptămîni gre
va declarată în semn de protest împotriva introducerii unui nou sis
tem de muncă de natură să ducă la reducerea salariilor și la conce
dieri. ■ '

Docherii din Liverpool au organizat pe străzile > orașului o mare 
demonstrație în sprijinul revendicărilor lor și au hotărît să continue 
greva pînă ce li se vor îndeplini toate cererile.

Au hotărît să continue greva și docherii de la docurile londo
neze „Royal". 200 de docheri, reprezentanți ai greviștilor, au prezentat 
la reședința primului ministru o petiție în care șînt expuse reven
dicările lor.

Acord 
polono*sudanez

La un oficiu de stare 
civilă din Londra a a- 
vut loc oficierea unei 
căsătorii neobișnuite. 
Un inventator a cerut 
autorităților permi
siunea ca la căsătoria 
sa să asiste și un ro

bot. Inventatorul - a a- 
părut cu dispozitive, 
aparate de măsurat, 
țevi, cabluri și alte o- 
hiecle '< tehnice Udin ca
re a montat robotul.

După ce au fost în
cheiate toate formali

tățile, robotul a intrat 
în acțiune, fiind con
dus prin radio de către 
inventator. El a dăruit 
miresei un sărut, a a- 
r unc at confetii, emiți nd 
în același timp din ‘ in
teriorul său muzică

Un acord de colaborare cultu
rală și tehnico-științifică între Po
lonia și Sudan a fost încheiat la 
Varșovia. Acordul prevede schim
buri de oameni de știință, specia
liști în domeniul tehnicii, experți 
și consultanți, artiști și scriitori, 
ziariști.
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MOSCOVA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Cris- 
toloveanu, transmite: După 
cum anunță agenția TASS, 
stația automată sovietică „Ve- 
nus-4“ a atins miercuri lin 
suprafața planetei Venus și 
a început. să transmită pri
mele date cu privire la at
mosfera acestei planete. In 
porțiunea unde au loc mă
surătorile, temperatura a va
riat între 40 și 280 grade Cel
sius, iar presiunea atmosfe
rică între 1 și' 15 atmosfere. 
Măsurătorile au arătat că at
mosfera planetei Venus se 
compune aproape în întregime 
din bioxid de carbon. Oxige
nul și vaporii de apă se gă
sesc în cantitate de 1,5 la su
tă, iar urme de azot nu au 
fost observate.

Aparatele de bord au efec
tuat măsurători neîntrerupte

timp de o. oră și jumătate și 
au transmis date cu privire 
la parametrii atmosferici pe 
o rază de 25 km.

„Venus-4“ a pătruns în at
mosfera planetei Venus cu 
ce de-a doua viteză cosmică 
la ora 7,34 ora Moscovei, du
pă care laboratorul științific 
al navei s-a desprins, și cu 
ajutorul unei parașute ă a- 
tins lin suprafața planetei.

Nava spațială sovietică a 
parcurs o distanță de 350 mi
lioane kilometri. Timp de pa
tru luni au fost transmise nu
meroase date cu privire la 
spațiul cosmic. La apropierea 
de Venus, aparatele .de bord 
au indicat lipsa unui pol 
magnetic și a centurii de ra
diații în junii planetei. A 
fost observată o pătură de 
hidrogen. .<
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