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ADUNAREA FESTIVA-

M8ți după-amiază a avpt lec* 
în Capitală, adunarea festivă con-, 
sacrată celei de-a 23-a aniversări

aXjlei Foițelor, Armate ale Repu- 
blicM Socialiste România. In sala 
Teatrului Uniunii Generate^^J^fc 
dlcatelbr, undă s-a’ â'e'HSȘurăraam-

Teatriil Concert folcloric
C. I. Nottara

Simpozion

Și-a îndeplinit planul 
pe 10 luni

(Continuare in pag.. a 3-a)

Casa de cultură din Petroșani după care 
artiștii bucureșteni se vor deplasa și-n ce
lelalte localități din Valea Jiului. ,

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul întreprinderii comerciale cu ridicata pentru 
textile-încălțăminte a desfășurat, în fiecare trimestru al aces
tui an, o activitate .susținută pentru aprovizionarea magazi
nelor cu o gamă variată de produse’ Strădania pentru a satis
face cerințele cumpărătorilor a dat roade. încă din 23 oc
tombrie a.e.. deci cu nouă zile înainte de termen, întreprin
derea și-a îndeplinit planul desfacerilor pe primele 10 luni 
ale anului.

re care' 
inițiativa, 
La cerci 
pe' lingă' 
râtului.
și moduL în: care se fi
nisează in 'laborator' fo
tografiile pentru a a- 
junge îft forma finită.

mon- 
ce ai tăcut' cetățene cînd 
că codoșul . însurat, și cu 
sucit . capul fetei ortacu- 

Tot pentru că codoșul era

Luni a avut loc în sala de spectacole 
a Casei de cultură a sindicatelor din Pe
troșani, un simpozion pe tema „FAMILIA 
ȘI SOCIETATEA". Simpozionul ..care,, s-a 
bucurat de succes, a fost urmat de un 
film.

se concentrează asupra 
lui. ' _ încetul cu încetul 
de sub acul lor apar, pe 
pînza albă, motive, na
ționale 'viu colorate cu
sute, cil' . îndemînare -și 
gust' (In clișeu). •

...Legate la cap cu 
.baticuri aibe și cu,, șor
țuri în față, micile „gos
podine" sînt necontenit 
preocupate’ să învețe, 
încă de la. o vîrs.ță fra
gedă, secretul artei culi
nare. >

...Adunațr > în • camera 
obscură, mdmbrii cercu
lui, ide -foto- lucrează în
drumați de învățătorul 
Smeu Constantin, - la ■ a- 
paratul! de: mărit, ^înce
tul ■ cu .încetul ei au pă
truns tainele'acestei'ar

ie stimulează 
' imaginația, 

î copiii i învață, 
mînuirea apa- 

de luat ‘vederi

Adunarea al.foș| 
Saw, secretar- “ 1 
tonesc TtoctrfbȘL _

Despre șemnifigăjjA. Zilei Forțe
lor Armate a vorbit general-loco- 
tăhenf Ion Goman, adjunct al mi- 
nialrului forțelor armate, secreta
rul Consiliului poIUtc- superior.

25 Octombriea spuș - vorbito
rul —- este o dată memorabilă; to 
istoria tării noastre. Cu douăzeci 
și trei de ani în urmă, in act^tă 
zi, viteaza noastră armată, care 
lupta umăr la umăr cu glorioasa 
armată sovietică, zdrobind ultimele 
rezistențe hitleristo-hortiste din 
nord-vestul Transilvaniei, a deșă- 
vîrșit eliberarea teritoriului Ro
mâniei .de sub jugul fascist. .
, Sărbătorirea Zilei forțelor noas
tre armate: simbolizează faptul că 
gștașul - român - de. .astăzi, apărător

cuții și-au . exprimat convingerea 
că noile. măsuri-; elaborate de partid 
vor chezășui perfecționarea acti
vității unităților combinatului, re- 

unor fenomene negative 
in bflgihizarea- și conducerea acti
vității țoripmâje precum și obține- 

”“e:’și mai mari în în- 
. . . :fttilor de răspundere

ce. JJBSWL... în cincinal in sporirea 
producției de cărbune și a eficien
ței întregii activități economice.

IWâMtidu-sr la anomaliile din 
activitateaC.C.V J determinate' de 
fenomenele de centralism excesiv, 
tovarășul dr. ing Roman Petru, 
director general al C C.V.J., a ară
tat că, bunăoară, pentru atacarea 
unei fîșii noi în cadrul unei ex

ilarea, se aflau tovarășii, Ilie,. Vifr- 
deț, membru al Comitetul^ “Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al, P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ipntța, minis
trul forțelor armate, Cornel Ones- 
cu, ministrul afacerilor , .interne. 
Ion Stănescu, președintele..,Consi
liului Securității Statului,, membri 
ai C.C. ai P.C.R. și ai Consiliului 
de stat, reprezentanți ăi unor in
stituții centrale, și organizau ob
ștești, generali și activi și
în rezervă. vetașMti ’d^,.;r®iMiul. 
,antifascist,. os. ,^4. ^ștțință și
cultură, oameni ai jțMupcji din iu- 
treprinderile ‘' și ' Jgjto-
reștene. Au luat parte, de ase
menea, atașați militari ai mișiu- 
m^.^^lomabce ^j^ațig^u- 

fo*J atoscțjisă-. de Ion

Casa pionierilor este 
un punct de atracție, 
permanent pentru ele- 
vii școlilor din , Petro- 

■ sâni. Dovadă : numărul 
mare al pionierilor care 
frecventează activitățile 
ce se desfășoară aici.

...Dimineața ori după- 
amiaza. peste 500 de pio
nieri, își dau • întîlpir.e, 
săptămînal, la Casa lor. 
Aici poți întîlni 'elevi. de 
la școlile generale care 
merg, cu plăcere și ; bu
curie ..la. Casa pionieri
lor. deoarece aici îi aș- 
țeapăț o, activitate.atr.ac-. 
tivă, interesantă. Abia 
sosiți pionierii sei» răs- 
pîndesc prin sălile ;un- 
de-și desfășoară activi-. 
■taiga. cercurile la . care 
s-au înscris. '■

.. Cei care au dovedit 
talent se instalează- în 
fața colilor de desen: și 
încearcă să schițeze fi
gurile folosite drept' mo- 
del. Fetele de la cercul 
mîinilor. îndemînatice 
își ■ scot . din dulap lu
crul de mină început și

. Amatorii te«tnilui de proză vor avea 
prilejul la sfirșitul acestei săptămini să 
se întîlnească, cu un colectiv de apreciați 
actori ai Teatrului bucureștean C. I. Not
tara, în spectacolul cu „ACEST ANIMAL 
CIUDAT" — piesă de Gabriel Aroțit după 
dramaturgul rus A. P: Cehov. Avîndu-1 
ca protagonist; pe foarte solicitatul George 
Constantin, cel mai apreciat actor român 
de teatru (potrivit anchetei revistei „Fla
căra" 1966), piesa înscrie în distribuție nu
mb cunoscute: Gilda Marinescu, Lla Șa- 
highian Elena Nica-Dumitrescu, Tamara 
Vasilache. Mihai Herozeanu Mlhnea Moi- 
sescu. Mihai Pruteanu.

Direcția de scenă apanține Sandei 
Mânu. ■- , .

Primul spectacol: vineri 27 oct. a.c. la

< Miine seară iota 2b). la Casa de cultură 
din Petroșani orchestra și so-liștil de mu
tică poputară din localitate vor expurie-n 
fațp auditorului un „mănunchi policrom" 
din; cele mai frurpoase flori ale folclorului 
nostru. Elena Iancu, Tina Ureche, NiColae 
Sirnffilc, Vâsilica Văcăreanu, Viorica Brîn- 
dușan și. ceilalți soliști vor fi „însoțiți" ia 
spectacolul' ZI-I BADIȚĂ-N ^RVNZA 
IARâ t" de acompaniamentul tarafului, 
condus de prof. Traian Tămășan

Iți cunosc fizionomia și,, psiholo
gia în foarte multe din împrejură
rile în care te pune viața. Gunosc 
sfînta ta indignare în fața ghișeu- 
lui la care aștepți, cînd un ins -naști 
obraznic s-a strecurat înaintea ta. 
Cunosc debitul tău verbal atunci 
cînd barmanii, nu-ți dă rest la o 
țuică de Vî.lcea, sau vînzățoarea ■ de 
la pline riu-ți. mai dă douăzeci de 
bani, rest la o dublă de. „integrală". 
Cunosc puterea ta de investigație 
în, universul vecinului .atunci cînd 
ție nu ți s-a dat ceva ce i s-a dat 
iui.
:• Te cunosc cetățene, și tocmai de 
aceea, nu te înțeleg, De ce ai tăcut 
cînd vecinul ți-a ■ spus .confidențial 
că a mai reușit să „pună mîna" pe 

‘un tichet de aragaz mituindutl pe 
Cutărică ? Ai tăcut , numai, pentru 
că tu aveai aragaz și pentru că în 
optica ta „Cutărică" era mai înalt 
cu tin cap decît tine De ce taci ce
tățene căci mîine s-ar putea să-ți 
craF'e ție măsșâua în ’gură,'după' un 
aragaz; daci oameni hapsîni, neo- 
merioȘi mai sîht. pe lume și ■ dacă 
tu tăci atunci1 cînd’, ntj-1 vorba de 
interesul tău,, se înmulțesc. De ce' 
ai tăcut cetățene atușc t .cînd ,ai: vă
zut că cumpărătorul diiT fața ța a 
fost „eippit" lâ cântar fie '-i cu 50 
de graihie la' U Rg ’ fiindcă nul erau 
bahii tăi. Dar Hiîme poți' fi tu ciu
pit de 50 de grame si, pentru banii 
.tăi, știu că tun așcarulal 
stru. De 
ai văzut 
copii .1,8 
luî tău ?

DOCUMEHTELE PLEMAREI C, C. AL P. C. 8. 
DIN 5-6 OCTOMBRIE 1967 IN DEZBATERE

Ziarul nostru a publicat deja o 
informație despre adunarea activu
lui de bază de partid din cadrul 
C.C.V.J., a unităților sale pentru 
dezbaterea documentelor Pl»n|Bțf 
C.C al P.C.R. din 5-6 octafibriss 
1967. întreaga adunare, dezbaterile yitoții.«ronmntoe 
ce au urmat expunerea tovarfșului
Călin Gheorghe, prim-secrefer al ‘ '*TaptnWi9*Swțmi 
Comitetului regional Hunedoara-.„ai.
P.C.R., cu privire la însemnătatea 
deosebită a prevederilbr cuprinse 
în documentele recentei plenare a 
C.C. al P.CR., au constituit o ma
nifestare elocventă a adeziun'i de
pline a organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a tuturor colectivelor 
Combinatului carbonifer față de 
măsurile elaborate de partid pentru 
dezvoltarea economiei țării In cu- 
vîntvl lor, toți partieipanții la dis-
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5—6 octombrie
19 6 7 RE

Elaborarea de către Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5-6 
octombrie a.c.' a proiectului 
de Directive cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale corespunzător condi
țiilor nirfi etape ele dezvol
tare socialistă a României, 
constituie un nou pas pe 
drumul realizării mărețelor 
obiective puse în fața oame
nilor muticii ’ din patria 
noastră de COftgresul al IX- 
lea al partidului. 2a baza 
acestui vast program știin
țific de îmbunătățire conti- 

jnuă a activității economice 
i SC află cUfwoasterea ăprdfun-

ducerea unităților economice 
și lărgirea 
tor unități 
organizarea 
activității,
verigi devenite 
inutile în 
unitatea producătoare i 
nister, desființare» unt. 
ralelisme ;în conducere, 
bunătățirea coin 
teriale a salariați 
voltarea și

atribuțiilor aces- 
îi) ce privește 
și conducerea 

reducerea unor

mi-

producției, v< fără
îndoială U un nbu șl pro
nunțat avînt pe lft
tării vieții noastre «ebntoni- 
ce și sociale.

Colectivul fabricii noastre.

Spațiul locativ — 
judicios gospodărit

GHEORGHE ȘERBANESCL 
contabil șef — I.L.L. Petroșani

Am 
târârea 
P.C.H. 
a.c.

inițiativei creai

citit cu atenție Ho- 
plenarei C.C. al 

din 5—6 petombrie 
cu privire la dezvolta

rea construcției de locuințe,
îmbunătățirea , administrării 
și întreținerii fondului Idca- 
tiv și noul regim al chiriilor. 

.......* 8țlaa ' Jiului, fondul 
de stat, aflat în ad

ministrarea I.L.L.-ului a cres
cut an de an, ajungînd în 
preent la 26 889 aparta
mente iar alte 40b de apar
tamente în orașul Petroșani

și 120 apartamente în Petri
la sînt gata de dat în folo
sință. Totuși, în loc c* tceșt 
spațiu locativ să adurer' vd* 
nituri statului, pentru între
ținerea lui era necesâr să se 
aloce de la buget sume des
tul de importante, deoarece 
cu chiria încasată nu se pu
tea acoperi nici amortiza
rea legală- Astfel, raportul 
dintre cheltuielile de între- 
ținer» și Veniturile întreprin
derii »e prezintă astfel:

Etapa actuală a dezvoltă
rii țârii noastre se desfășoa
ră în condițiunile unei am
ple revoluții tehnico-științi- 
flce, lucru ce impune, pe 

. deoparte, perfecționarea con
ducerii și planificării econo
miei naționale iar pe de altă 
parte , necesitatea de a duce 
S luptă permanentă pentru 
înlăturarea unor, aspecte ne
gative. îmbunătățirea orga
nizării planificării și condu- 

: cerii economiei este strîns 
legată de creșterea rolului 
finanțelor și creditului, me
nite să asigure folosirea cu 
eficiență sporită atît a fon
durilor destinate producției

soluționarea problemelor ca
re se ridică și totodată va 
mări răspunderea conducerii 
întreprinderilor și a unități
lor băncii în utilizarea cu ‘ 
măi multă grijă a fonduri
lor. In același timp, dacă 
pînă în prezent unele con
duceri de întreprinderi au 
pus un accent mai mare pe 
îndeplinirea s» planului de 
producție și s-au preocupat 
mai puțin de realizarea pla
nului de investiții, pe viitor 
vor trebui să acorde o aten
ție deosebită planului de in
vestiții deoarece în cazul 
cînd nu se va respecta ter
menul planificat de dare în —

I
Ing. CÂMPIAN —— 

directorul F.F.A. „Viscqza** Wenț

. .. ./ \ /> /a

Amu CHALTUIELI WtiTURI

«» lei
1425 000 iei

% r'

18î« 000 lei

NICOLAE CERBI’
directorul Filialei Băncii de investiții

t 1«. creșterea

apreciind- 
noilor 
partid, 
gerea d;- 
duce nâii 
activității / noastre economi- ’ 
ce.

Sub îndrumarea permanen
tă a comitetului de partid 
al fabricii, în întreprinderea 
noastră- s-au elaborat studii 
și măsuri privind organiza
rea pe baze științifice a ac
tivități^ noastre economice. 
Primele roade ale acestor 
măsuri / s-au vădit îmbucu- 

■ rătoare’t în ~primele nouă 
luni ale anului cureni am 
realizat o depășire a plan 

lat valoarea producției 
globale de 989 mii lei, la 
valoarea producției marfă 
de 857 inii lei, iar la produc-

dată a legilor și direcțiilor 
de dezvoltare economică și 
socială, se află cunoașterea 
și aprecierea realistă a fe
nomenelor noi în economie.

Toate prevederile cuprin
se în proiectul de Directive 
șl în hotărîrlle adoptate, se 
fundamentează trainic pe 
experiența acumulată in cel 
20 de ani de economie pla
nificată, în construcția so
cietății socialiste în patria 
noastră. Din prevederile Di
rectivelor reiese caracterul 
dinamic al politicii econo
mice a partidului, tendința 
de continuă reînnoire a for
melor organizatorice, în pas 
cu noile fenomene și situații lui 
ce apar în mod logic, pe 
parcursul" desăvârșirii cons
trucției socialiste.

Noile măsuri preconizate ția marfă livrată și încasată 
pentru perfecționarea condu
cerii și planificării econo
miei naționale, întemeiate 
pe respectarea fermă a prin
cipiului centralismului de
mocratic și al conducerii co
lective dau posibilitatea u- 
nui nou avint creator, a 
concentrării tuturor forțelor 
societății noastre în direc
țiile hotărâtoare ale mersu
lui înainte al României So
cialiste, ele prilejuiesc un 
nou impuls inițiativei crea
toare a celor ce muncesc, 
întărirea răspunderii în con-

816 mii lei. Ceea ce 3 însă 
și mai important: la sfârșitul 
celor trei trimestre între
prinderea noastră a deve
nit rentabilă.

Această confirmare grăi
toare a viabilității măsurilor 
inițiate de partid ne face 
să vedem în adoptarea noi
lor Directive o cale larg des
chisă spre a îmbunătăți și 
mai mult activitatea colecti
vului nostru, spre a obține 
noi succese în sporirea e- 
ficienței economice a acti
vității noastre productive.
v

lată cum o întreprindere Marin Traian, funcționar la 
Spitalul Unificat Petroșani — 
399 lei ; medicul M. Flores- 
cu — 294 lei ; constructo
rul Petrișor Gheorghe — 
774 lei ; Ion M. Constantin, 
I.P.I.P. — 590 lei ; tehnicia
nul Ioneț Teodor, T.C.M.M. 
— 881 lei; medicul Cîinpea- 
hu Teodor de la C.l'.R. —
308 lei iar șoferul Tirea 
Silviu, de la Competrol, o 
restanță de — 509 lei.

In cadrul dezbaterii do
cumentelor plenarei, vin și 
cu o propunere: pentru a 
veni în sprijinul locatarilor 
din Valea Jiului care lo
cuiesc în prezent la noile 
blocuri cu încălzire centra
lă —- ridicate în anii noștri 
în principalele orașe ale ba
zinului — propun pentru re
ducerea taxelor de încălzi
re și a costului combustibi
lului să se facă un studiu 
documentat pentru folosirea 
păcurinei sau gazului în loc 
de cărbune. In felul acesta, 
costurile de încălzire pot fi 
reduse cu 50—60 la sută, a- 
sigurîndu-se în permanență 
căldură și redueîndu-se nu
mărul de fochiști ! '««■»/

de stat, în loc să aducă be
neficii importante devine o 
mare consumatoare de fon
duri de la buget. Prin noul 
regim al" chiriilor, I.L.L.-ul 
nu va mai avea pierderi, iar 
fondurile statului vor putea 
fi canalizate în alte direc-

, ții-- ~ /..'■■ K.S-O
Consider ca foarte bună 

măsura preconizată de a 
reține chiriile prin state
le satârii, -evitîndu-se ăst-, 

în plata chi- 
iar munca personaiu- 
evidența chiriei se ve

Și 
, se 
le 
fel întârzieri 
riilor 
lui cu 
ușura nefiind obligat a în
tocmi
de somații și titluri execu
torii. Aceasta, deoarece exis
tă unii restanțieri care tără
gănează timp îndelungat 
plata chiriei. Iată câțiva din 
cei care nu înțeleg să se 
achite de această obligație 
cetățenească elementară ; să- 
și plătească chiria 1 Conta
bilul Frățilă Ioan de la 
I.M.P. are o restanță de —- 
320 lei ; Man Olga, dactilo
grafă la Inspecția de stat 
pentru igienă -- 441 lei;

lunar oîte 250—300

(Urmare din pag. 1) port cu Contribuția sporită la rea- Tovarășul ing. Surdu Octavian,

cit și a celor alocate pentru 
lucrările de investiții.

Organelor financiare Șl 
bancare, le revine sarcina 
de a exercita un control per
manent și calificat asupra 
situației economice și finan- 

- ciare în toate sectoarele, se- 
sizînd operativ apariția fe
nomenelor negative. Ele tre
buie să contribuie la stabi
lirea căilor de lichidare a 
lipsurilor și șă combată cu 
tărie neajunsurile în gospo
dărirea banului public, de- 
terminînd din timp luarea 
unor măsuri pentru evitarea 
folosirii neeCpnpmicoase > a 
fondurilor, ./

In documentele recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. din 
octombrie se prevede că în 
viitor, de la bugetul statu
lui se vor finanța numai in
vestițiile privind construirea 
de noi întreprinderi, combi
nate și uzine cum și dezvol
tările care sînt hotărâtoare 
pentru economie și care de
pășesc capacitatea și posi
bilitățile unei întreprinderi, 
celelalte investiții urmînd a 
fi realizate direct de unită
țile economice care au ne
voie de ele. Aceste lucrări 
vor fi realizate prin credite 
acordate de bancă. Noul sis
tem de creditate, va duce 
la creșterea operativității în

funcțiune și nu se vor rea
liza parametrii proiectați a 
noilor capacități, la credite
le acordate se vor calcula^f 
dobânzi penalizatoare. Acest 
lucru cere conducerii între
prinderilor, pe lingă urmări
rea permanentă a realizării 
la timp a lucrărilor o acti
vitate intensă pentru mobi
lizarea tuturor resurselor in
terne care - să permită ram
bursarea creditelor devenite 
scadente.

Ținând seama de faptul că 
pentru majoritatea volumu
lui de investiții, sursele bă
nești -se vor asiguya de în
treprinderi, atunci cînd se 
vor face propuneri pentru 
lucrările și utilajele respecti
ve, conducerile întreprinde
rilor și organele bancare 
trebuie să facă o analiză 
bine documentată spre a e- 
vita situația existentă în 
prezent cînd parte din lu
crările și utilajele finanțate 
din alocațiile bugetare stau 
'de ani de zile nefolosite.

Metodele noi de finanțare 
și creditare prevăzute în do
cumentele adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. vor con
tribui din plin la continua 
dezvoltare a economiei na
ționale, la înflorirea Româ
niei socialiste.

ploatări trebuie cerută aprobatei; 
direcției generale din minister. 
Ori, măsurile preconizate în Direc
tive vor crea condiții ca unitățile 
să-și rezolve operativ'și cu compe
tență problemele interne, în func
ție de cerințele producției. Vorbi
torul a arătat necesitatea ca la ex
ploatări să se aplice gestiunea eco
nomică proprie ceea ce le va spori 
■ăspunderea pentru rezultatele eco
nomice ale unităților. Dar să se 
aibă în vedere și necesitatea de a 
nu complica relațiile dintre exploa
tări șl preparații.

Principiul apropierii conducerii 
de producție pretinde cadre tehnice 
medii superioare bine pregătite, cu 
o bogată experiență în conducerea 
nemijlocită a producției Pînă în 
prezent majorarea salariilor pen
tru maiștri și ingineri a fost po
sibilă doar prin promovarea aces
tora — a arătat în cuvântul său tov. 
Costea Traian, secretarul comite
tului de partid al minei Petrila. 
Nu poate decât să ne bucure fap
tul că recenta Hotărâre precizează 
că se «a introduce sistemul de 
gradație pentru fiecare formație. Și 
la mina Petrila sînt ingineri cu 
vechime de 15-20 ani care ocupă de 
un timp îndelungat același post 
Ei nu au putut insă nină acum să 
primească un plus bănesc în ra-

Uzarea sarcinilor ce le revin. Prin 
noile măsuri se creazâ un stimu
lent pentru permanentizarea ca
drelor și diminuarea fluctuației.

Măsurile preconizate pentru îm
bunătățirea f salarizării, a arătat '■ 
tov. Feieș Ludovic, inginer șef al 
minei Vulcan- vor asigura o Jegă-

șeful minei Dîlja a subliniat în
semnătatea prevederilor documen
telor plenarei în ceea ce privește 
sporirea răspunderii tuturor sala- 
riaților pentru îndeplinirea sarci- 

• nllor de plan. In documente se 
subliniază că modul de îndeplinire 

- a sarcinilor proprii trebuie să se

r? ițele reale ale vieții economice — 
a arătat tov. Bîrsan Iosjf, contabil 
șef al C.C.V.J Studiind cu atenție 
acest document, mi-am dat seama 
de viabilitatea șl temeinicia prin
cipiilor care stau la baza perfec
ționării și conducerii economiei 
Oprindu-ne doar la unul din aceste 
principii și anume, la aplicarea

Adeziune deplină, hotărîre 
unanimă de a munci mai rpdnic . f

țură directă, permanentă intre câș
tigurile salariaților și rezultatele 
obținute. Se va evita astfel situa
ția existentă azi privind retribui
rea corpului tehnic independent de 
rezultatele obținute. Cadrele teh- 
nico-inginerești de la sector pri ■ 
mese același -salar fie că sectorul 
își realizează sau nu sarcinile de 
plan.. Ansamblul de măsuri pro
puse pentru perfecționarea orga
nizării șl conducerii întreprinde
rilor va mări competența și achi
ziționarea unor utilaje pentru in
vestiții — domeniu în care sînt, 
de asemenea, încă anomalii.

reflecte în salariul fiecăruia. Or, 
în cadrul minei Dîlja, ca de altfel 
ia toate exploatările din bazin, du
pă sistemul de salarizare în acord 
sînt retribuiți abia 40 la sută 
din totalul muncitorilor. Deci creș
terea numărului de salariați care 
lucrează în acord, stabilirea de a- 
tribuții concrete muncitorilor care 
lucrează in regie va trebui să preo
cupe în mod deosebit conducerile 
unităților.

Proiectul de Directive prevede 
un ansamblu de măsuri menite să 
pună de acord metodele și formele 
de conducere șa planificare cu ce-

gestiunii economice proprii, putem 
prevedea că aceasta va conduce 
la cointeresarea întreprinderilor în 
utilizarea rațională a mijloacelor 
materiale șl bănești, sporirea răs
punderii lor pentru eficiența acti
vității. ' * ■

Din cuvîntul participanților la 
dezbateri s-a desprins faptul că 
noile măsuri elaborate de partid 
constituie un puternic stimulent 
pentru toate organizațiile de partid, 
pentru toate colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri din uni
tățile C.C.V-J-, un prilej pentru 
a-și spori strădaniile, căutările

creatoare in vederea înfăptuirii 
integrale a sarcinilor de plan, pen
tru creșterea eficienței întregii ac
tivități economice.

Luând cuvîntul la sfințitul adu
nării, tovarășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, a subliniat însemnătatea 
deosebită a documentelor elaborate 
de recenta Plenară a C.C al P.C.R. 
pentru perfecționarea activității 
C C V.J. si a unităților sale. In în
cheiere vorbitorul a spus: Sar
cinile îrtsuflețitoare puse de re
centa Plenară în fața poporului de
termină ridicarea la un nivel și 
mai înalt a rolului conducător al 
partidului, a organelor și organi
zațiilor sale. Soluționarea comple
xelor probleme ale perfecționării 
conducerii activității economice și 
planificării necesită sporirea com
petenței organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor activiștilor de 
partid și de stat. Aceasta repre
zintă o condiție esențială pentru 
a putea contribui la buna desfă
șurare a acțiunii de reorganizare 
a conducerii industriei : pe baza 
noilor principii, pentru a putea 
determina o activitate rodnică în 
fiecare exploatare minieră, uzină 
și șantier, astfel ca măsurile ce vor 
fi adoptate de Conferința Națio
nală a P.C.R., să dea de la început 
rezultatele scontate.
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Adunarea festivă consacrată
vestitul

(Urmare din pag. 1)

al patriei socialiste, este purtător 
al celor mai glorioase tradiții 
militare ale poporului nostru, fău
rite de-a lungul istoriei sale multi
seculare.

In cadrul Adunării festive au 
rostit cuvîntări de salut Iosif Val
ter, secretar al C.C. al U.T.C., acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniu
nii. Scriitorilor, general-locotenent 
în rezervă Mihai Corbuleanu și 
maistrul Ion Popescu de ia Uzinele 
„Grivița Roșie". Vorbitorii au evo
cat tradițiile glorioase ale arma
tei române în luptele duse pentru 
neatîrnarea țării, pentru libertatea

națională și socială, curajul, 
zenia, Spiritul de sacrificiu și 
tele de arme ale ostașilor români. 
Ei au relevat dragostea și stima 
pe care întregul popor le poartă 
armatei noastre socialiste și au 
urat tuturor ostașilor țării noi suc
cese pe drumul îmbogățirii tezau
rului tradițiilor militare românești, 
al îndeplinirii îndatoririlor ce le 
revin ca străjeri de nădejde ai în
făptuirilor poporului român, ai su
veranității și independenței patriei.

In încheierea adunării festive, 
ansamblul de cîntece și dansuri al 
Forțelor Armate a prezentat un 
frumos și bogat spectacol.

: (Agerpres)

dîri 
fap-

Magazinul de desfacere a produ
sele r apicole din centrul Petrosa- nizat Șț leofiliaăt, dri
niului a fost renovat iar rafturile lăptișor de matcă. Apoi 1
sînt pline cu tot felul de produse 
de... miere, deci îmbietoare, Pen-

—■ granule 
pentru copii,

cu lăptișor de matcă 
. polen recoltat de al-

I NFORMAȚIE
Banca Națională a Republicii So

cialiste România va pune în circu
lație, începînd de la data de 1 no
iembrie 1967, un nou bilet de bancă 
de 100 lei, imprimat cu denumirea 
statului . Republica Socialistă Ro 
mânia".

Jn conformitate cd prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 100 lei, 
care este imprimat cu vechea de
numire a statului „Republica Popu
lară Română", va continua, să aibă 
deplină putere circulatorie și va 
circula paralel 
Mancă de 100 lei.

Noul bilet de 
este imprimat pe hîrtie albă avînd 
filigran în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei. Culoarea predo
minantă a biletului este albastru 
închis cu violet și are imprimat pe 
față portretul lui Nicolae Bălcescu, 
denumirea băncii emitente „Banca 
Națională a Republicii Socialiste 
România", stema țării, valoarea bi
letului, numărul de serie, numă-

cu noul bilet de

bancă de 100 lei

rul de ordine, anul emisiunii 1966, 
iar pe verso denumirea statului — 
Republica Socialistă România, o 
vedere reprezentând Ateneul Ro
mân »și valoarea biletului.

De asemenea, tot de la data de 1 
noiembrie 1967, se va pune în cir
culație și un nou bilet de bancă 
de 50 lei.

Noul bilet de bancă de 50 lei este 
imprimat pe hîrtie albă avînd fili
gran în zig-zag pe întreaga supra
față a hîrtiei. Culoarea predomi- 
nantă a biletului este verde cu 
violet și are imprimat pe față por
tretul lui Alexandru Ion Cuza, de
numirea băncii emitente „Banca 
Națională a Republicii Socialiste 
România", stema țării, valoarea 
biletului, numărul de serie, numă
rul de ordine, anul emisiunii 1966, 
iar pe verso denumirea statului — 
Republica Socialistă România, o 
vedere reprezentîad Palatul Cul
turii din Iași și valoarea biletului

■18.00 Telecronica economică. Efi
ciența economică și atiqgerea 

,,-te MMMttMțter nătfțMt 4:'
18.30 Pentru copii : Ala-Bala „Oue

19.00 , Mîndru-i cîntecul și jocul" 
Program de citaMe» și dansuri 
populare interpretate de An
samblul folcloric ..Doina" ai 
studenților din Centrul Uni
versitar București

19.30 Telejurnalul de aeară. 
| 19.50 Buletinul meteorologic.
| 20,00 Ziua Forțetec Armate ale Re-

I
I
I

(Agecpres)

CONSEMNAM
„SuMetni44 osiateci

La cinematograful din Bărbăteni s-a ju
decat în public procesul intentat lui Bu- 
dică Nicolae, Palan Constantin și Budieă 
Ioan pentru vătămarea gravă a integrității 
corporale a cetățeanului Simion Bella. 
„Sultanii" înrăiți au intrat în bufetul zis 
„Cucul" din Lupeni și au început... bătălia. 
Au provocat scanda] și... o fractură era- 
nio-cerebrală lui Simion Cel bătut a fost 
dus la spital, iar „sultanii" au fost., luați 
ostateci. Cetățeanului i-au trebuit 90 de 
zile pentru vindecare. „Sultanilor" le va fi 

A - de ajuns cite 7 și 4 ani pentru a medita la 
înșelătoarea glorie a atotputerniciei.

Sportivei
In campionatul acesta, rugbițtii din

* w «•4

publlcii Secialiste
20,30 „Multa lume și-o

misiune muzical
21,16 Avanpremiera.
21,25 Film artistic : „Danseaza mi

cuță domnișoară ^ Cu Mandy. 
O producție a atudtouritor en- 
gleze.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

păpușă". E 
distractivă

I 

I

bine, faguri de miere preamba- 5 
■ laie. Dar ,aăq, jub, ulț^/HAomelul I 

ș, reconfortant, pro- • 
duș. din mîefe șl premiat cu meda- • 
lla de aur la printtd tîrg’Sterna-'i 
ționai al apicultorilor din Bucu-1 
rești. Mai avem șl cîteva articole a 
pentru sexul frumos : Apidfermin — I 
o cremă pentru întreținerea tenu- f 
lui și Dermapin —- loțiune de păr * 
— ambele cu lăptișor de matcă. Și g 
încă multe altele... f

Deci, albinarii vă așteaptă...

I
I

IN CLIȘEU : Nea Swaffcegtto araijjaefS raftffltle.. i <■*

tru edificare generală, am cerut 
tovarășului Seraficeanu Mihai, se* , ■—_
cretarul filialei Asociației apicui- —un vin delicios, reconfortant, pro- 
torilor și responsabilul magazinu
lui cîteva detalii despre produsele 
ce le oferă unitatea publicului con
sumator. Ne-a răspuns cu amabi- 
litatea-i caracteristică.

— Sîntem bine aprovizionați, pu
tem oferi cetățenilor o gamă lar
gă de produse apicole cu calități 
profilactice și tonifiante recunos
cute. Aș aminti, în primul rîrid,

PROGRAM 
1ME RADIO

26 octombrie

• AVIZAM « DEZAPROBAM
Lupeni au mers din victorie în victorie. 
Duminica trecută aveau meci la „U" Cluj. 
Se anunța a fi greu și „băieții" s-au pre 
gătit. Dar au pierdut. De ce? Pentru că 
subvenția pe care trebuia să le-o acorde 
C.O.E.F.S. Petroșani pentru deplasare n-a 
venit Și ei n-au avut ca ce să se ducă. Au 
trebuit să piardă meciul cu 3—0. Și cînd 
te gîndești din ce motive...

tărît să dezlege ..misterul". Au păzit intr-o 
noapte și 1-ău prins pe făptaș. Se cheamă 
Covaci Clara, măturătoare la I.C.O. Petro
șani. Mătura strada șl., sticlele cu lapte. 
Avea apetit pentru lactate. Și-a încurcat 
singură... borcanele. Va fi greu să le des
curce... :

Defecțiunea 
Iul Bânică

De la un timp încoace la unitatea nr. 
131 din cartierul Carpațl Petroșani se pe- , 
trecea un lucru bizar. In fiecare dimineață 
din sticlele cu lapte și borcanele cu iaurt 
depozitate afară lipseau 3-4 bucăți. Azi așa. 
miine așa, pagubele în buzunarul vînză- 
toritor de aici se cumulau. Atunci s-au ho-

j Duminică s-a consumat ultima e- De-a hmgel a șapte etape tinerii
tapă a turului campionatului oră- fotbaliști au luptat cu ardoare, 

, șenesc de fotbal ediția 1967-1968. și-au apărat în mod sportiv șan-

Tînăra echipă Utilajul Petroșani care a avut în ultima vreme o com
portare meritorie. Rîndul de sus, de la stingă la dreapta : Brîndușescu C„ 
Guzrani E., Diaconescu P., Covaci Alexandru (instructorul voluntar al 
echipei), Luță C,, Cazan P., Pesternac V. Rîndul de jos: Vățulescu A., 
Merlac A., Ciobanu Gh, Dancitl MCrișan Șt., Ghiura Șt. Eipses? 
din fotografie : Ciobanu Șt., Roșianu C, Albu P., Prodana F. și Sain G.

Foto: Aurel DULA

PROGRAMUL I : 5,00 BULET4N 
DE ȘTÎRJi 1,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,20 Radio-publicitate; 6,35 
Recomandări din program; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 8,00 Tot înainte; 8,20 
MOMENT POETIC; 9,00 BULEUN 
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 RADIOM AGA - 
Z I N U L ASCULTĂTOARELOR; 
10,30 „Viers, nai și strune" — me- 

* iociii populare; 10,45 Piese vocale 
I de estradă; 11,00 BULETIN DE 

ȘTIRI; 11,03 Cronica economică; 
11,15 Parada soliștilor și a orches- 

| trelor de muzică ușoară; 12,00 Mu
zică ușoară; 12,25 Emisiune de fol* 

I clor; 13,00 RADIOJURNAL. Bu- 
lettn meteorologic; 13,13 Succese ,
ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire 
cu melodie populară șl interpretul 
preferat; 14,00 Formația Bebe Prii 
sada; 14,35 Atlas muzical; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 MU
ZEE ȘI EXPOZIȚII; 15,40 Radio 
publicitate; 15,50 Cîntâ Hngues 
Aufrav; 16,00 RADIOJURNAL.. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntecele primei iubiri; 16,30 A- 
mintiri si melodii; 17,10 Voci tinere 
la microfon; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 RADIOSIMPOZION: 
AUTORITATE ȘI RĂSPUNDERE 
ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE; 18,40 Incursiune în 
cotidian ,- 19,00 Concert de melodii 
românești; 19,30 Sport; 19,40 Va
rietăți muzicale; 20,00 RADTOGA- 
ZETĂ DE SEARA. Cronica econo
mică; 20,50 Interpreți de odinioară 
ai muzicii populare; 21,05 ANTENA 
TINERETULUI; 22,15 Intîlnire cu 
jazz-ul; 22,45 MOMENT POETIC; 
22,50 Piese pentru plan; 23,00 Pa
gini lirice; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,00 
Buletin meteo-rutier; 2,02' Melodi
ile nopții (continuare); 3,55-3,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier.

I
I
I
II
I
I

ultima etapă I
osani — Utî- *

I
I
I
I
I
I
I
I

Minorul Păntică Bănică din Lupeni s-a 
născut cu o defecțiune. Are o mină mai 
lungă decit cealaltă. A plecat pe stradă și 
și-a înfundat-o în buzunarul lui Mihai Du
mitru, unde a găsit 363 lei Ia strtns tare 
in palmă dar cînd a vrut să-i scoată, cetă
țeanul... i-a dat peste mină. Tare, să-l us
ture. Banu, Bănică, nu se iace așa !

... VAL. COANDBAȘ

sele, exceptînd formația Jiul II ca
re a dovedit multă superficialitate 
în această întrecere.

Locul I șf deci titlul de campi
oană de toamnă a revenit forma
ției Constructorul minier Petro
șani, antrenată de instructorul vo- 
luntai Coșereanu Anton. Abordird
serios campionatul, constructorii care și-au 
au prestat jocuri frumoase si n-au 
gustat decît o dată din cupa în- 
frîngerii. Pe celelalte șase partide 
le-au cîștigat onorabil, înscriind 
și cel mai mare număr de goluri : 
28 și acumulînd deci 12 puncte O 
comportare bună au avut-o si fot
baliștii de la Energia Paroșeni, cla
sați pe locul II la diferență de un 
punct de lider și cu un golaveraj

egal cu acesta. De altfel, energeti- 
cierni au avut un final puternic, în 
ultima etapă a returului admims- 
tl-înd prima bătaie eu 4—3 rivali
lor lor de pe locul I.

Alte rezultate din i
■ â turului : C.F.R. Petroșani __
lajul Petroșani 1—1 și Minerul Ba
nița1 — Știința II Petroșani 7-4.

De subliniat atitudinea n-. spor
tivă a unei5 jucători de la C.F R.

lovit grosolan coechi
pierii, ca și a unor spectatori cer
tați cu discjplina, fapt ce a in
fluențat negativ arbitrajul. Este 
de 
de 
da 
pe

datoria conducătorilor de joc 
a tempera spiritele pentru a nu 
naștere la incidente mai grave 
terenurile noastre de fotbal

C L A S A M E N

STAICU BALDI 
activist sportiv

26 octombrie

TUL
1. Constructorul min. Petroșani
2 Energia Paroșeni
3. Preparatorul Lupeni
4. Știința II Petroșani
5. Utilajul Petroșani.
6. C.F.R. Petroșani
7. Minerul Banița *
8. Jiul II Petroșani

7
7
7
7

6
5
4
4

7 3
7 2
7 2
7 1

o 
î 
i 
o
1
1 
o 
o

12
11

9
8
1
5
4
2

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Marele restaurant; Republica: 
Să-mi faceți una ca asta I °E- 
TRILA: Pe gheața subțire, seria 
I-H; LONEA — Minerul : Printre 
vulturi; 7 Noiembrie: Notre Dame 
de Paris; ANINOASA: Aventura; 
VULCAN:’ Maiorul și moartea; 
PAROȘENI : Povestea prostiei me
le; LUPENI — Cultural: Lady 
Machbet din Siberia, BĂRBÂTENI : 
Minunata Angelica; UR1CANI -• Ca
naliile.
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STEAGUL

CC PRILEJUL ZILEI NAȚIUNILOR UNITE Vești din Uniunea Sovietică
Salut Venus“

Cmmîu Măneseu
. ■ ; fi; S fi Ș <; ■; ■. fi-; ■: f * { M-' efifi '■

VMM£ 24 Trimisul spe- 
ciaI A0M*M*> B. Căplescu, trans- 
n»it«; La 2A octombrie, cu prilejui 
Zilei NotiMniter Unite, a fost dat 
publicității ur- t ;esaj al lui Corner 
liu. MăneăcWW’WUritele celei de-a 
XXXI-a aMftMț « Adunării Gene
rale a QșKțSJs ; . i

Națiunile Unite, se spune în acest 
mesa-j, sleit''mejtite să promoveze 
aspirații». ■■ tiaLpace, înțelegere și 
colabor^e ■ 'ală ale po
poarelor- PiSipeența’ a' zeci de noi 
state în acest for in
ternațional este-una din mărturi- 
ile profundei transformări eare-și 
pun amprenta asupra întregii dez- 
VC5‘WW WSiF- Contemporane. A-i 
ceste- țteiTtei -fizionomia și perso-| 
nalitatea lor specifică, , cu expe
riența lor originală, vin să spo
rească 'potențialul de acțiune al 
organizației. : .

Se extind domeniile în care Or
ganizației ii revin importante răs
punderi. Mai actuale decît cricînd, 
princgghe consacrat» de -Cartă — 
cerințe fundamentele ale evolu
ției rnondiale ^fntngbțjgează i- 
dealulscump al’timsfriftifții ca în 
viața internațională să domnească 
legea, să fie exclusă folosirea for
ței, să se asigure relații pașnice 
între state. Ir. zilele noastre, sin
gura temelie trainică, rațională, a 
unor raporturi interstatale nor
male, o constituie respectarea drep
tului fiecărui popor de a-Și hotărî 
singur soarta, de a fi stăpîn în țara 
sa, respectarea principiilor suve
ranității și independenței n..ti»nii'-. 
egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, prin
cipii a căror realizare constituie 
chezășia eficienței acțivității Na
țiunilor Unite puse în slujba păcii 
și securității popoarelor.

Concomitent a fost publicat me
sajul secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Cu 22 ani în urmă, se arată în 
mesaj, cînd a fost semnată Carta 
Națiunilor Unite, cei care au sent-

Noi incidente 
în zona Canalului de Suez
CAIRO 24 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar al R.A U. a 
anunțat la Cairo că în cursul după- 
amiezii de 24 octombrie forțe iz- 
raeliene au atacat cu foc de artile
rie portul Suez. Rafinării și depo
zite de petrol din acest port au 
fost incendiate — anunță agenția 
M.E.N. Artileria R.A.U. a ripostat 
printr-un puternic foc de baraj.

Un comunicat militar egiptean 
arată că artileria R.A.U. a redus 
la tăcere bateriile izraeliene situate 
la est de portul Tewfic și în sec
torul Massa. Comunicatul indica 
că aviația izraeliană a intervenit 
în luptă și că bateriile egiptene au 
dobotît un avion izraelian care 
zbura deasupra teritoriului R.A.U. 
în această regiune.

Conferința națională 
a Partidului Comunist 
din S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Ziarul „Worker" informează că Ia 
Conferința națională a Partidului 
Comunist din S.LLA., consacrată 
problemelor populației de culoare 
s-a analizat activitatea partidului 
în domeniul sprijinirii luptei de eli
berare a negrilor americani și ati
tudinea față de tulburările din ghe
tourile orășenești. Conferința nați
onală a acordat o atenție deosebită 
atragerii maselor de muncitori ame
ricani în acțiunile de sprijinire a 
cauzei drepte a negrilor americani.
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actuatei sesiuni a Adunării 6enerale 
ți al ‘secretarului general U Thant

nat-o în numele popoarelor lumii 
au proclamat un obiectiv funda
mental : salvarea generațiilor vi
itoare de flagelul războiului și 
construirea unei lumi a progresu
lui social și a unui nivel de trai 
mai înalț în condițiile unei mai 
mari libertăț pent toți Pentru a- 
sigurarea acestui obiectiv, au fost 

4a conduită care 
4» Pute» M iWKMgKte în aceste cu- 

toleranță 
1 sn «durilor legale în

viața internațională.
Rțtr 1 nouțul nostru, se snb- 

anrt ve-
siuiiile Gțiiei^. do- 

primirii economice fi so- 
șl în domeniul rela-
’i vs.vi.s rt 

țtrâwte w a «fi Foa-
și bolile continuă să 

peste c>,.iA treimi din 
prăpastia între

Situația din Nigeria
(I gswnuiiH biafrez a chemat trupele să continue 

topta împotriva guvernului federal
d Greșul Enugu continuă să fie aproape pustiu

LAGOS 24 (Agerpres). — Șeful 
guvernului biafrez,. locotenent-colo- 
nelul Ojukwu a chemat trupele 
biafreze să continue lupta împo
triva guvernului federal nigerian, 
a anunțat luni postul de radio 
„Vocea Biafrei". Totodată, postul a 
negat afirmațiile potrivit 
orașul Calabar s-ar afla 
nile trupelor federale

Corespondenții agențiilor
să relatează că orașul Enugii, ca 
pitala provinciei orientale nigerie- 
ne, continuă să fie aproape pustiu, 
îp urma retragerii unei mari părți 
a populației spre sud. In oraș e- 
xistă mări dificultăți în aprovizio-

cărora 
în mîi-

de pre-

Armata izraeliană 
de artilerie. Rafină- 
egiptene de la Suez 
de tirul armelor iz- 
fcst incendiate — a 

de cuvînt al

IERUSALIM 24 (Agerpres). — 
Potrivit unui purtător de cuvînt al 
armatei izraeliene, forțele egiptene 
au deschis marți focul împotriva u- 
nităților izraeliene la nord de oor- 
tul Tewfic. Armata izraeliană a 
ripostat cu foc 
riile de petrol 
au fost atinse 
raeliene și au 
declarat purtător jI 
armatei izraeliene Agenția France 
Presse relatează, citind surse de la 
Tel-Aviv că un nor den3 de fum 
se ridică spre cer deasupra rafi 
năriilor de petrol ale portului Suez.

Expoziție de produse românești Ia Tokio
TOKIO

mite: In 
comerțului 
zența unei 
tă de Camera de Comerț a Republicii Socialiste România 
colaborare cu Jetro. Pe o suprafață de 400 mp sînt prezentate 
produse ale industriei chimice și petroliere, textile, încălțăminte, 
vinuri și alte băuturi, produse alimentare, obiecte de artizanat, 
covoare, ceramică etc.

24 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, trans-
clădirea Organizației japoneze pentru dezvoltarea 
exterior (Jetro) s-a deschis marți după-amiază, în pre- 
numeroase asistențe, „Expoziția României", organiza- 

in

• LONDRA. — Un număr de 
44 de persoane, arestate în tim
pul manifestațiilor ce au avut loc 
duminică la Londra în semn de 
protest împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam au compărut luni în 
fața unui tribunal din capitala bri
tanică.

Unele țări nu 
război ca mijloc

lumea pe care

arată în mesaj,: 
un sentiment al

au renunțat la 
de a-și promova 

sau apăra interesele proprii ci, 
par, în anumite momente, a fi pe 
punctul de a-și abandona încrede
rea în Cartă și în 
Carta o preconiza.

Țările lumii, se 
nu și-au dezvoltat 
obligațiilor pe care trebuie să le 
aibă unele față de altele, în mă
sura în care au acumulat în ulti
mele două decenii un potențial tot 
mai mare.

Această zi de aniversare, subli- 
niază secretarul genera’ cor J.îtuie 
prile ui dc a ne reaminti ș iiici

- ilar ate u 2 ie ani în 
urmă și a reafirma v.iUbib'tatea lor 
în lumea de astăzi. Idealurile Car- 
tei nu sînt doar pn s într-o lume

• are mijloacele da distrugere în
masă devin tot nud

8UM) alternativă la 

numeroase A- 
sin - 

autodistrugea

narea cu apă potabilă, iar curentul 
electric este întrerupt

Pe de altă parte, un comunicat 
al autorităților federale .anunță dS 
o unitate navală a guvernului de 
la. Lagos a deschis fcc asucia unui 
vas biafrez care naviga spre insula 
portugheză Sao Tome, și la bordul 
căruia sar 
Ojukwu La 
ultimele zile 
intențiile Iui 
țara

fi aflat Oduinegwu 
Lagos au circulat. in 
zvonuri cu privire la 
Ojck.vi! de a părăsi

Declarațiile cancelarului..
R. F. a Germaniei

LONDRA 24 (Ager- pra Franței pentru ca 
preș). — Intr-un inter- aceasta să accepte can- 
viu1 acordat postului didalura britanică, can- 
de televiziune „BBC", 
cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei, 
Kurt Georg Kiesinger, 
care întreprinde o vi
zită oficială la Londra, 
a subliniat că guvernul 
său se pronunță în fa
voarea intrării imediate 
a Marii Britanii în Pia
ța comună, cu condiția 
ca această hotărîre să 
fie adoptată în unani
mitate de membrii 
C.E.E.

întrebat dacă guver
nul său este dispus să 
exercite presiuni asu-

celarul a răspuns : „Nu 
cred că consimțămîn- 
tul Franței ar putea li 
obținut prin

Totodată 
Kiesinger a 
că guvernul 
ne în prezent eforturi 
susținute pentru a con 
vinge guvernul francez 
că nu este posibil de 
a ține un timp prea 
îndelungat Marea Bri- 
tanie în afara Comuni
tății Economice 
pene. Dorim 
vorbirile să 
pînă cînd ele

presiuni", 
cancelarul 

subliniat 
său depu

Euro- 
ca con- 
continue 
vor fi

Insula Nauru
La 31 ianuarie 1968 

insula Nauru, situată 
în Oceanul Pacific, va 
deveni independentă — 
se anunță într-o decla
rație semnată la Can
berra de reprezentanți 
ai Australiei, Marii 
Britanii și ai Noii Zee-

un succes 
pentru inde- 
a populației 
din această

I

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Pe 
ecranele sovietice rulează filmul 
în culori „Salut, Venus", intere
santă evocare a îndelungatelor 
strădanii ale omului de a cunoaș
te această misterioasă planetă. Fil
mul arată, de asemenea, cum a 
fost creată stația interplanetară 
„Venus-4“, experimentarea ei îna
intea lansării și startul stației, 
la 12 iunie 1967, în drumul său 
de peste 350 milioane km, care a 
dus-o pe suprafața planetei, cum 
au recepționat oamenii de știință 
informațiile științifice transmise 
de stație.

Clădire uriașă
LENINGRAD 24 (Agerpres). — 

O nouă sală pentru concerte ți 
spectacole cinematografice a fost aceste domenii. O serie de lucrări 
construită in centrul Leningradu
lui. Aceasta este o clădire uriașă 
din beton, oțel și aluminiu, cu 
fațada principală împodobită cu

Puternice lupte In Vietnamul de sud
districtul Can Giuoc un atac ' X 
trupelor americano-saigoneze, șdp- 
țînd din luptă 70 de soldați inamici 
și un elicopter.

HANOI 24 (Agerpres). — Potri
vit agenției de presă , Eliberarea", 
forțele patriotice sud-vietnameze 
care acționează în provinciile Thu 
Dau Mot si Gia Dinh au lansat în 
ultiniui timp aproape 230 de atacuri 
Consecutive, scoțînd din luptă 1 532 
de militari, dintre care 1 449 ameri
cani ; 20 elicoptere au fost doborîte 
sau avariate, 24 de vehicule militare 
distruse. O mare cantitate de arme 
și muniții a fost capturată. Potri
vit aceleiași agenții, în timpul ata
cului lansat asupra localităților Bo 
Cane si Nha Mat au fost uciși sau 
răniți 55 de militari americani.

Forțele patriotice, relatează, 
continuare agenția, au respins

în 
în

încununate de succes, 
a adăugat cancelarul.

Afirmînd că Marea 
Britanic este gata să 
accepte nu numai Tra
tatul de la Roma dar 
și ceea ce s-a realizat 
pînă în prezent de „cei 
șase", cancelarul a 
menționat : „Marea Bri- 
tanie nu are de ales. 
Adeziunea sa este ine
vitabilă pînă la urmă".

In 
viului
Kurt 
a subliniat importanța 
pe care o acordă gu
vernul său relațiilor 
franco-vest-germane.

încheierea inter- 
său, cancelarul 

Georg Kiesinger

• BRIDGETOWN. La Bridgetown, capitala Insulei Barbados stau 
deschis luni lucrările Conferinței șefilor de state și teritorii din țările 
membre ale Commonwealthului situate 
Principalul punct al ordinei de zi este 
din aceste țări.

Mari manevre navale
Unități navale aie S.U.A., Bra

ziliei, Argentinei și Uruguayului 

va deveni independentă
lande. Această hotărîre 
constituie 
al luptei 
pendență 
băștinașe
mică insulă (suprafața 
20 km patrați și o 
populație de 4 500 de 
locuitori), aflată sub

tutela O.N.U. Discuțiile 
au fost purtate ani în 
șir între cei trei man
datari ai săi, Australia, 
Noua Zeelandă și An
glia, țări direct intere
sate în exploatarea bo
gatelor zăcăminte de 
fosfați. 

tiparul i I.P.FL Subunitatea Petroșani

basoreliefuri din bronz. Clădirea 
are peste 100 de încăperi. Gea 
mai importantă este sala de spec
tacole „Oktiabrski" cu 4 000 lo
curi, cu o acustică perfectă și un 
sistem de ascultat spectacolele ' la 
cască în opt limbi.

Un aparataj modern permite 
totodată proiectarea în această 
sală a filmelor obișnuite, pe ecran 
lat și pe ecran panoramic.

„Medicina 
aviacosmică"

MOSCOV A 24 (Agerpres). — in 
U.R.S.S. a apărut prima culegere 
de lucrări științifice „Medicina 
aviacosmică". Culegerea cuprinde r 
materiale despre istoria medici-, 
nei aviatice sovietice, despre naș
terea medicinei cosmice și princi
palele direcții ale cercetărilor in

sînt consacrate psihofiziologiei zbo
rului, influența vibrațiilor asupra 
organismului și altor probleme de 
importanță practică pentru cosmo
nautică.

americană a 
atacat din nou Hanoiul

HANOI 24 corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
Marți după-amiază, aviația amen- 

: cană a atacat timp de o oră și. ju
mătate, în 15 valuri succesive. îm
prejurimile orașului Hanoi, pe o 
rază de 10-20 kilometri de centru: 
In mai multe rînduri reactoarele 
inamice au încercat să se apropie 
de oraș, însă au fost respinse de un 
puternic foc concentrat al tunurilor 
antiaeriene si rachetelor sol-aer. 
Cartierul periferic Gia !,am și Zona 
aeroportului au fost punctele cele • 
mai apropiate de centru bombar
date de americani.

Arestări în Indonezia
DJAKARTA 24 (Agerpres). — A- ' 

proximativ 100 de persoane au fost 
arestate zilele acestea în partea nor
dică a insulei Sumatra, anunță a- 
genția France Presse, citind o in
formație a agenției indoneziene An- 
tara Arestații, printre care se află 
numeroși ofițeri, sînt acuzați de a 
fi continuat să întrețină legături 
cu Partidul Comunist din Indonezia, 
interzis de autoritățile militare A- 
genția Reuter adaugă că o serie de 

y 
persoane au fost arestate, recent 
Și în partea centrală a Insulei Java.

Caraibilor, 
economice

în regiunea Mării 
examinarea situației

început manevre la care partLau
cipă aproximativ 10 000 de mari
nari și un mare număr de nave de 
război printre care distrugătoare, -.. 
submarine, port-avioane și avioane 
ale marinei S.U.A. Manevrele au 
început în portul argentinian Bel- 
grano și se vor încheia în golful 
Rio de Janeiro. Acestea sînt cele 
mai mari manevre navale organi
zate pînă acum cu participarea 
S.U.A. și țărilor latino-americane.

40368


