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ACT DE CURAJ

Proi. IRAIAN TAMAȘANNoul peisaj industrial de la Lonea II

m 
sarcini 
sporite., 
vitateu 
precum 
se cer,

Ing. TÎTUS PÎINIȘOARĂ 
secretar al Comitetului orășenesc de partid 

Petroșani

Hunedoara-D^

Republicii

Văii Jiului 
producției globa- 

realizat; în pro- 
tie 100,9 la sută 
prpducției marfă 

i și încasată în

ția lui, de care el n-ar 
vrea să se despartă, .ța 

".ii judecată pentru pro
vocare de întrerupere 
de sarcină rezultată dip- 

•> r-o legătură extraco-ri-

unitățile eco- 
cara au obținut 

■îfce''

aparte, specifică, pro
prie nouă a ,.formulei" 
noastre de fericire. Gre
șim uneori, ne rătăcim, 
persistăm in greșeală tși 
rătăcire și atunci carac-

gheru, ambasadă
Pakistan

Au luat parte,
precum și cauzele lipsu
rilor și să se stabilească 
măsuri eficiente pentru 
a încheia anul cu reali
zări bune și a trece pra
gul anului viitor cu ga
ranții sigure că activita
tea economică a orașu
lui va' înregistra .ritmui 
prevăzut de partid. .

In primele nouă luni 
ale anului curent, pe

pentru ambele popoare. S-a subli
niat respec
tului reciproc,1 ai suveranității și 
independenței naționale, neameste
cul’!: în trebtirtTs interne,’'egalității 
în drepturi si avantajjtdui reciproc.

8Wal MP0' 
mMkwHk3* Mw#'. 
munist Roman, a avut o întreve
dere xu președintele . Republicii 
Islamice ., Pakistan. < feldmareșalul 
Mohammad Ayub.Khan, care a fă
cut o vizită Oficială în țara noas
tră.

La întrevedere - au luat parte 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului , de S^t, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al rntniifrtffui's afacerilor 
'«xtartf», '"’AloăanărttfWlaei! 'r-vtoe- 
președinte al GamiiăMUU -d«. Stat 
pentru Cultură,• si, Atiă. Miiwi Ma •

ticOlele potențiale pe care le prezenta și-
- Și, cu riscul suprem al urnii om, 

a făcut apoi totul pentru salvarea mași
nilor de transport, a buteliilor de aragaz 
și ‘mobilierului întreprinderii.
■‘poate aș- fi. fost: tentat, să socotesc acest 
act- drept o simplă îndrăzneală, .o tendință 
impulsivă,, necontrolată.

Deosebirea; însă, între îndrăzneală și 
curaj a ieșit pregnant în . relief. Cu aiît 
mai mult, poate fi deci: calificată fapta 
sa drept un autentic act de curaj, cu 
cit. a fțțst vizitiii orientată Intr-un scop 
-pur altruist. jț.cest activist cultural și ani
mator permanent: al. tineretului petroșă- 
nean "în munCa cultural-obștească, face 
parte — după cum se vede — din ge
nerația, pentru care cele mai înalte nă
zuințe omenești le constituie idealul de 
Viață.

Analizînd activitatea 
economică desfășurată în 
cadrul unitâțilbr din Va» 
lea Jiului, se poate cons
tata că deși realizările 
globale p.e. ansamblul in
dustriei sînt bune, în ac
tivitatea economică au 
persistat si persistă -încă 
o seamă ■ de deficiențe, 
pentru înlăturarea cărora

O muncitoare destoinică de la F.F.A. „Viscoza“ Lupeni, bobi- 
natoarea Moldovan Maria, evidențiată in întrecere. Iși depășește 
zilnic sarcinile de plan cu 4y-5 kg de fire artificiale.
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șugălă. Femeia irespon
sabilă căuta fericirea 
acolo unde nu era So
țul dezechilibrat o cău
ta acolo unde ea- e . o 
iluzie; în împărăția, lui 
Backus. CindVa a fost 
un bun muncitor la mi
na Vulcan. Fusese Iri-' 
mis la școala de- maiș
tri. Acum e un om cu 
cazier, îl cheâmă If rim 
Dumitru, iar pe ea — 
Irina. Alți doi care-și

Oamenii muncii, co
lectivele unităților e- 
conamice din Valea Jiu
lui au pășit în ultimul 
trimestru al anului cu 
un bilanț bogat de rea
lizări. Apropierea sfîrși- 
tului de an ridică însă 

fața fiecărui colectiv 
noi,. exigențe 

Realizările, acti- 
de pînă acum, 
și neajunsurile 

așadar, analizate 
cu răspundere, spre a se 
cunoaște în detaliu linia 
pe care s-a perseverat în 
obținerea succeselor,

conducerile, tehnice ■ res
pective trebuiăj să mani- 
feste o preocupare per
manentă, , Să ia măsuri 
care să asigure, realiza
rea . integrală , a .. sarcini
lor de plan în perioada 
care a Hiai rămas pînă 
la sfîrșitul anului. iată 
de pildă cîteva direcții 
În care trebuie acționat 
cu hotărîre. Astfel,. țria- 
aul producției globale a 
fost Îndeplinit în. perioa
da analizată de către 
toate unitățile industria
le ; realizările ' față de 

.planul anual ia nivelul 
orașului regional stat to
tuși de numai 73,9 la su
tă, față de minim 75 la 
*ată -jetimr .ii .<snuMk»Ar: 
ceasta s-a întâmplat'" ,.ca 
urmare- ’i 
corespunzătoare a planu
lui. anțuil. pp. trim^sUe, 
în. aidfe.
asemenea, , . în cele 9 
luni m» ^-a»i Hfcîețâ»it‘ 

planul de extracție a 
cărbunelui^ brut -axgiA1- 
țările , minieră' Antnoaea,; 
Vutiran,' tHija- SI’ WHW* 
șeni;‘ ■ Ia - /căr,hu nșle . net. 
preparația. Goroșșd iar 
I.F. .Miggi «i rfcnșs 
restantă ?cu 38-QQ0 .aut: 
masă lemnoasă.

■n început să beau 
n încetat sd • mai 
m întreg pentru că 
e care o Iubeam 
am luat-o, m-a in- 
'. Omul care voi

aja are treizeci 
ti, a făcut de două

ansamblul 
planul 
le s-a 
porție- i 
iar al 
vînduță 
proporție de lOftB la su
tă, ceea ce reprezintă 
valoric un spor de pro
ducție de 17 715 000 și 
respectiv 13,94^000 lei. 
Planul productivității 
uiuncii valorice a fost ' și 
el îndeplinit în proporție 
de 102,2 ia sută. De re
marcat faptul • că ‘ 
unitățile industriale și^au 
realizat. și depășit acest 
indicator. Pe cile nouă 
.luni, au .fost. livrapEț-jțȘB»- 
te ' plaîî e'Cdfiotaîe^dijțiyr 
nale 28 241 ton)? cărbu
ne brut/ pește' 51 000 to
ne huilă . netă, 31 600 000 
kWh energie' {electrică, 
4 200 kg fire și: fibre de 
mătasă artificială, 15 40C 
kg ..-'.sulfură de- SarbOh, 
3 730- mc cherestea și al
te produse. . ,

Printre
.jiomice , ,. „
rezultate^
priyește . încfeeplinireA 
principalilor indicatori da 
plan și a angajamente
lor luate în întrecerea 
socialistă se- numără ex
ploatările miniere -• Lu
peni, Uricani, Lonea și 
Petrila, U.R.-U.-M.P., Vis- 
coza Lupenj, I. E. Pafp- 
șeni, preparațiile' .Petrila 
și L-upeni, . unjlățilp. , difl 
cadrul - - nodului C.F,R., 
I.P.P.F., autobaza D.R.T.A., 
I.C.O. si industria loca-

Nil' știu dacă șoferul Sfminic Nicglqe a 
cunoșcuț vreodată acea senzație — de
seori și pe bună dreptate ridiculizată — 
a fricii,! Știam, însă, că -acest' apreciat 
solist vocal de muzică populară și-a cu
cerit popularitatea prin contactul multi
lateral cu oamenii, cu problemele vieții. 
M^am. convins apoi că tocmai experiența 
de viață a fost „atu-ul“ care i-au generat 
Siguranța 'și 'ihcreiericti W propriile for
țe, la' confruntarea cu dificila încercare 
a : incendiului, izbucnit, la Competrbl .th 
seara zilei d? simbătă, 21 octombrie.
'. Auziml întîmplător de. situația critică 

a intervenit sdintr-ă : neglijență con
damnabilă la întreprinderea la care lu- 

‘citeăzâ; .șoferul Sirtiiliic, secretatul orgOni- 
z&țieî U.T.C., a intuit irr^ediaț, lucid .:Pc-

Președintele . Republicii Islșmșce
Pakistan, fcldmareșalui Mojjâffi- 
niad Ayub Khan, care a făcut o vi
zita oficială în țara noastră, Ia in
vitația președintelui Consiliului de 

;.Ștaț, al Aeppblicri Socialiste Ro 
mânia, Chivu Stoica, a părăsit joi 
la amiază ^ucureștiul, plecînd spre 
patrie.:, . ■ , u-,

In timpul .vizitei. Excelența Sa 
, președinte^; Pakistanului, a fost îu- 

,s spțit de doar.jna . Miangul, Aurgrțg- 
zeb, Cic'ă, președintei jiț .Syșd ,^ia- 
rifuddin Pirzada, ministrul aface
rilor externe, cu soția, J.amsl-eed 
K. A. Marker, ambasadorul Pa
kistanului în România, prințul

tern, intre se- 
|jgggH||i tetulpi

ericire, element im- 
■u ponderabil dar de 
maximă , atractivitute 
față de ființa noastră 
uneori atit de zguduitl 
de contradicții. Către 
ea tindem in eforturile 
noastre de. o viață — in
divid și colectivitate :— 
pe ea o căutăm. In dra
mul către ea, individul 
rătăcește uneori pe căi 
întprtochiate, adesea Ia
ră ieșire. Și față de si
ne individul rătăcit -‘e 
scuză: „mi-am căutat
fericirea". Ce dimen
siuni are ea, unde tre
buie căutată, are unul 
sau mai multe chipuri, 
care t vîrsta la care o- 
rmll poate găsi ferici
rea ? lată întrebări la 
care cu greu se poate 
da- un răspuns — uni
versal valabil. Dar fie
care dintre noi gravi
tăm în jurul itțoivg li
nii directoare date de 
societatea noastră, așe
zată pe baze solide .- 
gravităm căutind nota

căută fericirea pe niște 
cărări pe ■ cate du exis
tă : soții ■.Nicblae- și Ele
na . S. :Elsălariat lă 
I. E. Paroșeni, ea fri- 
ieriță ’ Ia : cooperativa 
,;Dăservireă‘‘ din Lu
peni. El r a ■ dorit un loc 
mai- ridicat pe. scară 
valorilor sociale, loc ca
re Se cîștigă doar prin 
muncă încordată. A fă
cut liceul seral, face 
facultatea la seral. Dar 
â -uitat un lucru : că in 
cadrul familiei sînt e- 
lemente care nu pot fi 
iu nici un preț . trecute 
cu vederea, că preocu
pările de orice: natură 
nu-ți dău rdreptul sa fii 
în exelusivitate : numai 
al tău. O parte din ti
ne .trebuie să rămînă 
familiei, altfel ea se 
destramă. Ea n-a înțe
les dă iese,'cere, o deed- 
lore de termen pentru 
ă ajunge la fericirea pe 
careAa visat-o : înainte

■ - Ioan . C-IOCLEI 
(CobtlMiaife ta (feg. a 3-a)

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.'L și al Sfatului popular orășenesc PMR| * Irambasadorul Pakistanului Hl 'lto- 
mania, S. Fida Hassan, secretarul 
principal , «1 ^șM^țitelui, Altaf 
Gauhar, secretarul ^fa|^teruțui In- 

wKa- 
meral

...Azi,
lpc redeschiderea.Palatului cul
tural „Minerul" din Lupeni. 
După i o pauză lont
acmt ■ edWiciii ne >■ îniî'mpină 
complet renovat. RedeScbiMta- 
fea tradiționalului lăcaș de 
Cultură al lupehenîlor este 
desigur de bun augur pentru 
intensificarea .activității cul- 
tural-arUstice acest-, vechi
centru minier. ,

Cp ocazia redeschiderii pa- 
latUlui va avea loc simnozio- 
nul' ' „Mărea Revoluție • -Sodia- 
liîfă .difa..XOctoMhri|4" /susținut 
de cadre didactice din locali
tate. Ap<?i, artiștii amatori , din 
formațiile clubului- vor prezen- 
«t* tu(' program artisiic
compus /din- piese 'de finfsmă,■ 
cftitece și jacun .

maluddin Ahm^^^ 
în Ministerul

In timpul înțr?vi 
cretari^gM|neMd| 
CentraMHBI HM 
Român și Președi 
Islamice Pakistan 
Schimb de părerii

SiOtML. .
două țări, aprecfinaîi-se că acestea 
tWfțWWMRWIBlIhi fui ora b i I ă

e.
I •' '>A: : ,4: ‘ Z

s ' Z ' >
■-. - - ■ -



2 STEAGUL ROȘU

UNI ȚA Ț1L OR ECONOMICE

ta mi A UZ A UK A . I-
H ATJBfcE Jk Con<^^”*or pen^ru

Ssl A.‘’ ■

i’ *
planului pe anul 196?

MMI
Una din deficiențele caracteristi

ce, care eu țoale măsurile luate a 
persistat și în acest an la exploa
tările miniere, la I.F. Petroșani, 
I.O.LL. Petroșani, cooperativele me$- 
teșugărești, etc, este realizarea ne
ritmică a producției. De pildă, pia
nul extracției de cărbune pe cele 
9 luni a fost realizat,, în .jpedig^fn 
proporție de ' la' fb le- '
cada I-aț de 98,7 la sută î& de- ; 
cada fi de 10<M la staă în
decada a Iil-a.

in cadrul combinatului carboni
fer Valea Jiului, problema ritmici, 
tățil producției- va trebui să stea 
mai mult în atenția conducerii teh
nice a combinatului și a exploată
rilor miniere dat fiind faptul că 
îțr ulthnele două luni, practic, hu 
se poate vorbi de o feăliZare tit- 
inică a sarcinilor de plan. Spre 
exemplu și în primele două deca
de ale acestei luni, octombrie, 
C.C.V.J, a realizat planul în pro
porție de 98,1 la sută în decada 
I-a ?! de 96,6 la sută în decada a 
ÎI-a. .Vste, de asemenea, mare numă
rul brigăzilor rămase periodic sub 
plan, număr care atinge și 30 la 
sută din totalul brigăzilor tijai ales 
la minele Dîlja, Paroșeni, Lonea, 
Uricăni.

Cauzele care au generat și ge
nerează această situație sînt foarte 
bine cunoscute, despre ele s-a dis
cutat de multe ori. Ele se caracte
rizează în defecțiunile din organi
zarea producției și a muncii, folo
sirea nerațională fn unele cazuri 
a forței de muncă, a fondului de 
timp , utilizarea incompletă a me
canismelor și utilajelor din do
tare.

Unele conduceri de la exploată
rile miniere justifică nerealizările 
prin lipsă de efective pentru lu
crările productive, dar nu au îh 
vedere faptul că fondul de timp 
disponibil nu se utilizează din plin, 
că efectivele existente nu sînt fo
losite rațional. Astfel, în unitățile 
C.C.V.J., ca urmare a slabei preo
cupări pentru întărirea disciplinei 
în muncă, fondul maxim de timp 
disponibil pe 9 luni a fost utilizat 
numai în proporție de 93,61 ia su
tă. In cele trei trimestre s-au în
registrat un număr mare de abson» 
țe nemotivate, învoiri șl concedii 
fără plată. Cele mai multe absențe 
nemotivate s-au înregistrat la E.M. 
Vulcan și la celelalte exploatări 
precum și la I.F. Petroșani, I.C.O. 
Petroșani, I.L.L. Petroșani, I.OJ.L 
In' același timp se folosește abuziv 
munca suplimentară, Îndeosebi la 
I.CO. Petroșani, I.O.LL. și I.L.L. 
Organizațiile de partid au datoria 
să asigure aplicarea prevederilor 
Hotărîrii C.C. al P,C.R. și a Consi
liului- de Miniștri cu privire la re
glementarea programului de lucru 
și Întărirea disciplinei.

La creșterea numărului de zile 
neproductive în cadrul unităților 

. economice și deci la folosirea in
completă a timpului de lucru, au 
contribuit și deficiențele existente 
In domeniul protecției muncii.

iHUiucriuri înrenon 
prevederilor

In ceea ce privește mecanizarea 
și raționalizarea suprafețelor mine-

lor, folosirea deplină a utilajelor 
și mecanismelor în sectorul fores
tier, a parcului de autovehicule și 
de vagoane în sectorul transportului 
auto șl C.F.R, sînt încă multe- 
deficiențe. Și în prezent în depozi * 
tele exploatărilor miniere lucrează | 
un număr mare de, muncitori ini 
timp ce lucrării» de aici ar putea 
H mecanizate, dar fondurile de 
mecanizare mi slot folosite. Așa 
de exemplu, pe cele 9 luni ale anu
lui au fost cerute fonduri pentru 
abia 12 luctări, în valoare de 
7tB«w f«, or fflH westea nu au 
fost reajjzțțe.^ s., , . t ■

Este WdmMKhtt* Șl âtiilația 
ind^mrit uuor a^plș-:

tn 
cele 9 luni, prutul 14 bMărcate 
mecanică în galefjipe 
C.C.V.J. doar în proporție de 97,2*i 
incit nerealizarea planului de în
cărcare mecanică în galerii a cons
tituit una din cauzele principale 
alo neîndepUnirii pianului de pre
gătiri. x '

O problemă care nu se urmărește 
in mod concret și cu toâtă perse
verența o constituie punerea in 
funcțiune a tuturor utilajelor ți 
mecanismelor diH dotare. Astfel, 
la 1 septembrie 1967 existau la 

, C. C. V. J., I. E. Paroșeni, 1. F. < 
Petroșani, J.R.E.H., I.O.I.L. și la 
alte unități numeroase utilaje ne
folosite (în rezervă, conservare dis
ponibile) fără a mai vorbi, de 
exemplu de mașinile de încărcat, 
lopețiie- mecanice și multe alte u- 
tilaje necesare producției . care nu , 
sînt utilizate la capncitasea ma
ximă Din lipas de rAspwndsr» pen
tru bunul poporului 9 Unăr condu
ceri tehnice ca de exemplu de la 
E. M. Dîlja $i a Direcției comer
ciale de la C C.V.J., utilaje de sute 
de mii de lei stau sub cerul liber, 
sînt descompletate și se deterifli-

' tează, ■
Un indicator deosebit de impor

tant pus în fața noastră de condu
cerea partidului este îmbunătăți
rea permanentă a calității produse
lor. In această, direcție s-au obți
nut numeroase realizări, totuși la 
cărbunele brut extras s-a depășit 
conținutul de cenușă admis cu 1.4 
puncte în medie pe C.C.V.J, la 
I. F Petroșani au fost refuzate prt>- 
duae interne și pentru export în 
votaaro de peste MO pib lâh. târ Im 
produsele lactate, de panificare 
precum șt la lucrările executate 
de industria locală fi de coopera
tive Mnț multe^reclainațil din par
tea conauraatoriior, a cliențllor. Ra
te timpul ca repetatele angajamente 
luate cu privire la îmbunâtâțirea 
aubetefițtaM a calittțli produselor sâ 
devină realitate.

O problemă de prim ordin 0 
constituie pregătirea pentru des
fășurarea normala a activității în 
perioada de iarnă. Se poate aprecia 
că această problemă este practic în 
curs de rezolvare la majoritatea u- 
nităților unde datorita inițiativei 
șl urmăririi problemei de comite
tele de partid șl organizațiile de ba
ză s-au stabilit din timp măsurile 
ce trebuiesc luate pentru buna des
fășurare a realizării planului pe 
timp friguros și pregătirii condiți
ilor de îndeplinire a planului din 
prima zi a anului 1968. Totuși, sînt 
încă probleme eâre-și mai așteaptă 
rezolvarea. In primul rind, va tre
bui să se asigure buna funcționare

ircafe
!l țe

a preparației de d&rbuiie Coreețlt, 
remedierea deficiențelor la futlicU- 
larul de cărbune Aninoasa sud-Co- 
roești, asigurarea extracției nor 
male a producției la puțurile de ex
tracție și îmbunătățirea transpor
tului in subteran De asemenea, 
conducerea I.L.L. și I.C.O. Petro- 
Șâtii să remedieze tn cel mai scurt 
timp defecțiunile ce mai există în 
cadrul centralelor termice, a insta
lațiilor de canalizare, asigurarea 
în Cele măi bune condițiuni a 
transportului public. Pe șantiere 
lipsesc din stocurile necesare în
semnate cantități <le materială de 
masă iar unele obiective și Clădiri 
nu șînt asigurate pentru iarnă. De 
asemenea I. F Petroșani va trebui 
să-și asigure Stocuri de materiale 
fasonate șl transportate la caile de 
acces, corespunzătoare planului pe 
sortimente al trimestrului I — 
1968, care să poată fl livrate ime
diat, indtfereht de condițiile at
mosferice.

Activitatea 
de investiții impune 
și realizarea 
planului fizic!

Lă sflrșitul celor trei trimestre, 
prevederile planului de investiții 
(valorice) au fost realizate pe total 
Valea Jiului în procent de 75,8 la 
sută, iar • la construcții-montaj —- 
79,5 la sută. La Combinatul carbo- 
jaiter Valea Jiului, deși la lucrările 
jțyniere, subterane și la celelalte 

i sbucttari planul pe cfele 9. luni a 
fest depășit, la lucrările incit-,triale 
de suprafață fiu s-a realizat un 
mate volum de lucrări, fapt ce a 
condus la situația ca planul de pu
nere în funcție pe 1967 la aceste 
lucrări să nu se realizeze integral. 
Cele mai mari nerealizări există la 
lucrările de la exploatările miniere 
Vulcan, Livezeni, UriCani, Dîlja și 
Paroșeni la obiectivele în execuția

a planului pe

execuția TRC.H cu 
punere în funcțiune în

activitatea organizațiilor

grupului de Șantiere T.C.M.M.
La construcțiile de locuințe, în 

perioada analizată față de preve
derile pe cele trei trimestre, nu 
s-au terminat și deci nu s-au dat 
in folosință un număr de 340 apar
tamente. Rămîneri în urmă există 
și la Complexul comercial Petrila. 
atelierul electromecanic ăl I.O.LL. 
ambele în 
termen de 
acest an.

Legat de
de construcții-montaj, trebuie sa ac
centuăm că și în acest an grupul 
de șantiere T.C.M.M; ! Petroșani șl 
grupul de Șantiere TH.C.H au o 
situație nfeșatisfâcătoare atît pe 
linia realizării planului de pro
ducție cît și în ce privește situația

- econom im-firtanciară. ,■?,
- Ținînd seama de importanța pe 

,care o prezintă investițiile in dez
voltarea economici și de faptul că 
pentru acest trimestru a rămas un 
volum mare de realizat (24,2 la su- 
tă/total și 20,5 la sută la structura 
construcții montaj), iar stadiul fi
zic al unui număr însemnat de 0« 
biective este rămas în urmă, este 
necesar ea organizațiile de partid 
U.T.C. și sindicat cit șl conducerile 
tehnico-administrative să ia măsuri 
urgente pentru concentrarea forțe
lor pe obiectivele prevăzute in pla
nul de stat pe acest an, intenslfi- 
cind ritmul de execuție, pentru a- 
sigurarea realizării Integrale a 
pianului de investiții pe 1967 — 
valoric și fizic — precum șt pregă
tirea unui front de lucru curespun 
zător execuției lucrărilor pe :timp 
friguros.

Legat de problema pregătirii 
condițiilor pentru realizarea planu
lui de investiții pe 1968 este nece
sar să subliniem că deși a trecut 
aproape o lună din acest trimestru, 
mai există încă multe probleme de 
rezolvat. Astfel, la C.C.V.J. filai 
sînt lucrări ihiniere subtetaiie ne
asigurate cu proiecte, la Viscoza 
Lupeni nu s-a întocmit documen
tația pentru mărirea capacității

Din situația prezentată se desprind unele con
cluzii și anume: ?

d în acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii au fost obținute unele 
succese care se reflectă de pe acum în realiza
rea Sarcinilor Totuși mai sînt o serie de lipsuri 
tSrt' nefolOrea Integrală a capacităților tie pro
ducție a utilajelor; indicele de utilizare a fon
dului de timp de lucru redus, nUmărul absențe
lor nemotivate, al învoirilor și concediilor fără 
plată se menține ridicat. Aceasta denotă că nu 
s-av desfășurat peste tot o susținută muncă poll- 
tied pentru întărirea disciplinei. Este; necesar ca 
în toate Unitățile să fie menținute și consolidate 
realizările obținute. Să fie aplicate punct cu 
punct soluțiile și măsurile preconizate în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a producției și , 
a muncii, să se elaboreze noi soluții.

• stocurile supranormative și volumul chel
tuielilor neeconomicoase șint mari, de aceea este 
necesar ca în acest trimestru să fie luate tnă- 
suri eficiente pentru îmbunătățirea situației eco- 
nomico-financiare a tuturor unităților, realizarea 
în întregime a planului tehnic, sortimental și 
respectarea disciplinei contractuale.

* în ceea ce privește investițiile, în acest al 
IV-lea trimestru să se acționeze CU toată serio
zitatea la fiecare unitate, la fiecare obiectiv, la 
fiecare lucrare pentru ca pină la sfîrșitul anului 
planul la investiții să se realizeze nu numai va
loric ci și fizic. Atît pe șantierele de construcții 
industriale cît și pe cele social-culturale trebuie 
acordată o atenție deosebită pregătirilor de iar
nă. Grupul de șantiere T.R.C.H. să urgenteze 
terminarea lucrărilor la centralele termice pentru 
a asigura constructorilor condiții tot mai bune 
de lucru și să atace încă din această lună toate

trim. L 1968
iar la O.C.L, Alimentara lipsesc am
plasamentele libere pentru com
plexul comercial de la Vulcan și 
depozitul de mobilă din Petroșani.

Cea mâi grea situație este însă Ia 
șantierele T.C.M.M. care pină in 
prezent nu s-au organizat pentru e- 
xecuția lucrărilor pe timp friguros, 
iar prin planul pe trim. I 1968 
s-au prevăzut numai 15 la sută din 
prevederile pe 1968 Atît comitetul 
de partid cît și conducerea grupu
lui de șantiere trebuie să acorde 
mai multă atenție organizării șan- 
tierelor la nivelul sarcinilor de plan.

Un capitol esențial: 
prețul de cost

in perioada celor trei trimestre, 
toate întreprinderile și-au realizat 
sarcina de reducere a prețului de 
cost ea urmare a asigurării unei 
corelații juste între indicele de in- . 
deplinire a productivității muncii si 
salariul mediu, a reducerii 
mulul specific

! întregul bazin 
.34 572 000 lei 
lei planificat, 
obținut 
prețul de cost în valoare de 
26 394 000 lei șl beneficii nete de 
4 999 0n0 lei, Cu toate acestea, ia 
nivelul orașului regional economi
ile suplimentare din reducerei» 
cheltuielilor de producție repre
zintă doar 18 780 000 lei, iar bene
ficiile .3 743 000 Iei datorită faptului 
că unitățile din construcții au îri-1 
1‘egistrat depășiri de peste 13 505 000 
lei din care peste 12 774 000 lei la 
T C.M.M., 717 OOC la T.R.CH și
14 000 îa Energoconstrucție Paro
șeni. Au mai fost depășite cheltuie
lile planificate de circulație, la 
T.A.PL cu 547 000 lei și la OC.L. 
Alimentara cu 49 000 lei, iar benefi
ciile au fost diminuate de unele 
organizații comerciale ca și de 

ftsteogawî. ' , A -' y"

eonsu- 
de materiale etc. Pe 
reducerea a■ fost de 
față de 26 927 000 
De asemenea, s-au

economii suplimentare la 
de cost

blocurile care constituie frontul de lucru pentru 
anul IBM.

■AAAAA. a.AAA- A? Avy-AAA A--A.A
• organizațiile de partid din unitățile de 

transport auto și feroviar vot trebui să urmfi- 
reăsdă îndeaproape pregătirea acestora pentru 
a face față necesităților producției la nivelul tri
mestrului IV și pe timp friguros. In acest scop 
mai este necesar ca Unitățile deservite să produ
că și să livreze ritmic.

Trimestrul IV este un trimestru de vîrf, cind 
paralel Cu asigurarea realizării ritmice a planu
lui, trebuie să fie pregătită producția anului 
viitor. Sarcinile de plan pe trimestrul I 1908 sînt 
mai mari și deci cu atît mai mult vor trebui 
să fie rezolvate de pe acum unele probleme îi'.’- 
jore de producție și investiții și anume:

£ nominalizarea întregii producții, contracta
rea producției cu beneficiarii interni și externi ■

$ contractarea din timp de către I.F. Petro
șani Și cele două Cooperative a producției pen
tru export.

$ să fie asigurat frontul de lucru corespun
zător pentru investițiile anului viitor.

In concluzie, putem afirma că există condițiile 
necesare ca activitatea pe anul în curs să se în
cheie în mod corespunzător iar producția anu
lui viitor să fie bine pregătită,

Organizațiile de partid să exercite un control 
exigent și competent asupra modului cum se în
deplinesc sarcinile economice. Din documentele 
plenarei C,C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c., 
se desprind învățăminte prețioase pentru activi
tatea tuturor colectivelor de muncă. Este de da
toria organelor și organizațiilor de partid să asi
gure aplicarea de pe acum în viață a acestora în 
vederea creșterii eficienței economice în fiecare 
unitate.
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Ecouri la anchetele noastre 
„Ziarul de la rotativă la cititor

Obstacole în pătrunderea 
presei la Lupeni

î Privind tabelul de cartare de lă 
Oficiul P.T.T.R. Lupeni poți trage 
ușor concluzia că situația abona
mentelor la presă nu stă deloc... 

j pe roze. In luna iunie existau
11 907 abonamente, în iulie 9 444 
iar în septembrie 9 229. Se obser
vă deci o scădere a numărului do 
abonamente.

Despre felul deficitar de pătrun
dere a presei la E.M. Lupeni s-a 
scris în ancheta noastră „Ziarul de 
la rotativă la cititor". Semnalul 
critic din ziar a fost urmat de mă
suri concrete menite să ducă lă 
îmbunătățirea pătrunderii presei 
în rîndurile salariaților minei. Mă- 

- șurile au început să-și arate roa
dele. Numărul abonamentelor ,pe 
luna octombrie a crescut la 1 260 
față de numai 640 cite existau în 
septembrie. Și totuși, pătrunderea 
presei la E. M. Lupeni rămîne 
încă slabă în comparație CU nu
mărul mare al salariaților și cu 
posibilitățile existente. Sînt, este 
adevărat și abonamente individua
le, la domiciliu ; șe cumpără ziare 
și reviste de la chioșcuri dar, toa
te luate global sînt departe de a 
fi mulțumitoare.

Cu privire la pătrunderea pre
sei în rîndurile minerilor din Lu
peni vom mai reveni" în coloanele 

, . ziarului nostru. In rîndurile de fa- 
’ ță ne vom referi la munca politi

că de prezentate a ziarului, la 
Cîteva obstacole In pătrunderea 
presei în cîteva unități economice 
șl instituții din localitate, la posi
bilitățile de difuzare a presei, ia 
vînzarea liberă prin chioșcuri. Cel 
mai ciudat fel de a privi munca 
politică de colectare, difuzare și 
prezentare a presei l-am întllnit la 
„Viscoza" Lupeni. Solicitați de to
varășii din conducerea oficiului 
P.T.T.R. Lupeni să facă abonamen
te, tovarășii de la „Viscoza" au- 
răspuns răspicat.

. — La noi difuzorii voluntari

nu-șl au rostul; așa că... cine vrea 
să citească presa n-are decît să se 
aboneze acasă sau s-o cumpere de 
la chioșcuri; .

Ciudată optică de a privi lucru
rile. Adică colectarea și difuzarea 
presei, care se poate ușor face în
tre schimburi sau în pauza de ma
să, e considerată pierdere de 
timp ? Rău, foarte rău este înțeles 
în acest caz de comitetul de partid 
și conducerea tehnico-administrati- 
vă rolul difuzorilor voluntari! Spe
răm că tovarășii de la „Viscoza" 
vor mai reflecta pe această temă. 
Alte întreprinderi și instituții ca: 
T.C.M.M., Fabrica de pîine, Clubul 
muncitoresc etc, n-au făcut în Ulti
mele iutii tiled un abonament

La l.R.V.A. numeroși salariat! 
au dorit să facă abonamente dar 
factorul poștal din acest sector nu 
se deplasează pînă acolo. De ce să 
se „obosească" zilnic pînă la 
l.R.V.A. pentru niște abonamente. 
Mai ușor și mai comod să-i lase 
pe salariați fără ziare.

In ceea ce privește difuzarea 
prin chioșcuri am făcut două cons
tatari diametral opuse. Vînzătoarea 
de la chioșcul nr. 137 deservește 
prompt și conștiincios solicitanta, 
prezintă cu operativitate ziarele. 
In schimb, la celălalt chioșc pre
sa nu este prezentată cu regulari
tate și operativitate. Situația este 
asemănătoare și la cele două chioi 
curi de difuzare a presei ce apar
țin de O.C.L. Locuitorii din Soho- 
dol au solicitat înființarea unui 
chioșc de ziare și in cartierul lor. 
Considerăm cererea lor pe deplin 
justificată! Aici locuiesc doat sute 
de energeticieni și mineri dornici 
să citească presa. Acestea sînt 
doar cîteva deficiente care înlătu
rate ar duce cu siguranță la îmbu
nătățirea difuzării și pătrunderii 
presei în rîndurile oamenilor mun
cii din Lupeni.

D. C.

,,0 p i n i e“
Jud* Jiul cu Steauă,Tenslu 

de pe teren, tensiune în tri
bune. Un spectator prea Înflă
cărat... de fumul lui Bachus 
voia să sară gardul să se ră
fuiască cu arbitrul, cu jucăto
rii, cu toată lumea. înflăcăra- 
lul se numea Munteanu Irimie, 
salariat la depoul C,F.R.. Or
ganele de miliție au intervenit 
pentru a-1 împiedica să sară 
gardul. A intervenit și „opi
nia" unei categorii de spec- 
tatpri , certați cu bunul simț 
al stadioanelor (există un ast
fel de bun simț!). Și ce-i mai 
rău e că cu ei .și-au unit gla
surile și. alții din tribune. Păi 
cu zurbagii ne asociem noi, 
oameni în toată firea ?

Interesul 
poartă fesui

Avea mașină particulară. Și 
făcea cu ea plimbări dar nu 
de agrement. Aducea de la Ti
mișoara costume de buret, fi-, 
șuri, mă rog, obiecte de ținută 
Vestimentară Care se găsesc 
mai greu și în concluzie se 
pot vinde cu suprapreț în Va
lea Jiului. „Interesul poartă 
fesul" se zice. Pana Mircea, 
tost salariat la I.P.P.F. Petro
șani, nu mai poartă fes. O să

poarte cltv* timp «ț tichie v*r-

C*-a ffflR d*. buret * eonfi*c*t tpapinate s-ido
dțiliți* £țsta 30‘4* cțtatb- "• ~ ‘ "■tțllițiș
me.. ..

E r e ț !li
Au gbear* aeWțtte ear* 

irund adânc în carne. Se 
la om ,• ca boala la omul

■fiți

pa*
dau
să-

Produse noi
în ajutorul gospodinelor

De, ctlrînd, întreprinderea comercială cu ridicata metalo- 
chimice a primit un bogat sortiment de produse noi. Multe 
din noile produse constituie un real sprijin pentru casnice. 
Astfel, hainele și încălțămintea din piele pot fi bine între
ținute folosind preparatele „Derininol", „Luxol" și „Reflex" 
care le curăță și le dă un lustru adecvat.

Deseori întreținerea instalațiilor sanitare ridică o seamă 
de probleme pentru gospodine. Prin punerea în vînzare a 
produsului „Sanit" se pare însă că problema întreținerii aces
tor instalații a fost rezolvată.. Avînd numeroase calități, amin- 
tlul produs curăță atît faianța cît și ceramica.

Magazinele în care se vînd produse chimice pun, de ase
menea, la îndemîna cumpărătorilor. încă un produs nou nu
mit „Ctomex". Acesta se folosește la curățirea, întreținerea 
și lustruirea obiectelor nichelate, cromate etc. Aceleași pro
prietăți multilaterale are șl „Polimetul" lichid.

Concomitent cu produsele care servesc la curățirea și 
lustruirea obiectelor de metal, cumpărătorii găsesc în maga
zine și pasta „Protex" Cate are proptietatea de a proteja su
prafețele metalice împotriva ruginei.

'' ' =* e«W*n11 «•* 
d*r C*te

d*.‘ p« ttbahti 
„•trecurat" r- 
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nătt>s. In ziua de 10 octombrie 
l-au înțepat pe Orha loan dă 
șase ori cu cuțitul. Eretele 
mal mare —Kadar Adolf— c 
șef de „gașcă", Mrnigar. Ghe- 
otghe e unul din gașcă. L-ar 
fi căsăpit pe Ofha dacă n-ar 
fi sărit alții în ajutorul lui. 

ghearele ereților ! Tă-Țăiați
iați-țe din rădăcină, pînă nu
cresc prea mari.

Incorectitudine
Biroului sesizări din Sfatul 

popular 1 s-a cerut o situație

Reamintim tinerilor care-și „omoară" zi de zi ore prețioase din 
viață fumind țigară după țigară... lingă o cafea.

— Cafeaua — da ! Ca reconfortant. Nu ca pretext pentru pier
dere de vreme și de capital uman.

Pe urinele materialelor publicate
„Se vor recupera 
rătnînerile 
în urmă ?
In urma publicării materialului 

cu titlul de mai sus, conducerea 
T.C.M.M Petroșani ne răspunde că 
s-au luat o serie de măsuri privind 
organizarea muncii pe șantiere,. 
măsuri menite să ducă la îmbună

tățirea activității. Mulțumind pen
tru sesizarea justă în coloanele 
ziarului a unor lipsuri de pe șah- 
tierele «ale, conducerea T.C.M.M. 
ne asigură că pînă la sfîrșitul fi
nului în curs se vor recupera ră- 
mtnetiie în urmă, câ se vor realiza 
obiectivele prevăzute pentru acest 
an.

„Unde mergem 
astăzi ?“\

27 octombrie

PROGRAM DE RADIO
28 octombrie

r a 
Aria- 

8ir.
Independentei '37/7. Dar omul 
u-avea ■ înlr-adewK aragaz — 
lucru ca »-• Cum, a-
tunci s-a strecurat pe tabel ? 
Greșeala sau incorectitudine l 
1* otice cț* Bitiev* trebui* a* 
iese fript din acest aragaz. Și 
•Ceia nu po«t» fi cwtiteanul 
Afinghe.
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LucructeMlttate
O echipă de electricieni a. 

parținfhd sectOKihlî XIII de la 
E.M. Lupeni, tomată din Ni- 
cula Avram, Dtaghici Dumitru, 
Deotlan Atfrel șl Gbeorghe 
fojia, a exeriitat lucrare* de 
modificare a lMtalațlei electri
ce de la itwplrle, tartare ne- 
cesati «paratelor <fe încărcare 
a lămpilor semfttjaade cu ran* 
damerit mai ban ș* igomot re
dus. Lucrarea fc la instalația 
pentru utilajele 3Y-3 cit și lâ 
instalația de iluminat care 1a 
1*1 a fost modilteat* an fost 
hotale cu caHttcahvui toasta 
bine. Aceasta Se datorețte și 
faptului că lucrata* a fost co
ordonată d* <<muoi»tui K*r- 
tes Hem tu, maHltru 1* acela*! 
sector.

Unde duce 
drumul acesta?

(Urmare din pag, I>

de căsătorie. Au început si tragă 
fiecare în direcții diferite, fiecare 
fiind convins că a pornit pe o ca- 
le greșită in căutarea fericirii, și 
ci trebuie să i-a totul de la capăt, 
in alte condiții cu alt partener. 
Și poate că pentru a o găsi le-a 
lipsit un plus de tărie intr-un mo
ment de cumpănă. Lipsa acestui 
plus a facilitat apariția fisurii, iar 
Aceasta a scos la iiteală infirmi
tățile caracterelor.

In caturile pe care viața ni le 
scoate in față avem adesea ocazia 
să ne rușinăm de slăbiciunea se
menului nostru. E. G. a fost „e- 
toul“ uneia din anchetele noastre. 
Pentru reabilitarea lui au sărit ca 
la comandă o serie de anonimi 
care-i atribuie lui E. G. calită
țile unui prunc nevinovat. N-am 
vrea ca în rîndurile de față să

18,00 Stadion. Emisiune de actua
litate sportivă.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Pentru copii : A. B. C. — De 

ce ?
19,00 Pentru tineretul școlar. An

tologie școlară : Livlu Re- 
breanu.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Orașele muzicii : New York. 

Prezintă George Sbârcea.
20.30 Reportaj ’67 : Balada pă

durii".
21.00 Reflector.
21,15 Film artistic : „Lunga noapte 

a lui .43" O producție a 
studiourilor italiene.

22 50 Telejurnalul de noapt.e.
23,00 Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI: 5,03 Program muzical de 
dimineață'; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin ffieteo- 
rutier; 6,20 Radlo-publicitate; 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 7,45 Suma 
rul presei; 8,00 Tot înainte; 8,20 
MOMENT POETIC ț 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,03 La micro
fon, melodia preferată; 10,45 Uver
turi de muzică ușoară; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Revista re
vistelor economice; 12,15 Miorița; 
12,35 Album sonor; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; ’ 15,05 
Emisiune de folclor; 15,15 Pe ari
pile melodiilor; 15,50 Piese de vir
tuozitate; 16,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntă corul Radioteleviziunii diri
jat de Aurel Grigoraș; 16,30 Emi

siune muzicală de la Moscova; 
17,00 Piese instrumentale; 17,10 
SCRIITORI Al SECOLULUI XX 
Konstantin Paustovski; 17,45 Cîn- 
tece ciobănești si jocuri populare; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN: JURUL GLOBULUI; 18,20 So
liști dc muzică ușoară; 18,40 ȘTI
INȚA, TEHNICA, FANTEZIE; 
19,00 Concert de melodii româ
nești; 19,30 Sport; 19,45 Varietăți 
muzicale: 20.00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,20 O melodie pe adresa 
dv.; 20,50 Cîntă Maria Lătă- 
rețu ; 21,05 Mari cupluri ale iubirii; 
21,25 Dansul dv. preferat; 22,00 
RADîOJURN AL‘Sport. Buletin me
teorologic; 22.15 Album de ro
manțe; 22.45 MOMENT POETIC; 
22,50 Suită de ritmuri; 24,00 BU ■ 
LETIN DE ȘTIRI: 0.05 Muzică de 
dans; 2,00 Buletin meteo-rutier; 
2,02 Continuarea muzicii de dans; 
2,55-3,00 BULETIN DE ȘTIRI Bu
letin meteo-rutier.

A'fi a fost intitulat Un articol în 
ziarul nostru din 24 septembrie 
a.c. In articol a* critica slaba acti
vitate culturală din Vulcan. Din 
întimplar-e articolul a apărut tocmai 
în ziua cînd în localitate era or
ganizată o frumoasă acțiune cul
turală. Speculînd această situație 
comitetul sindicatului E M. Vul
can ne răspunde că materialul nu-i 
întemeiat, iar despre orchestra de 
la Straja ne dă „prețiosul" ariîă- 
nut că nu mal e a lui „Tibi*baci“, 
acesta fiind bolnav, ci a lui „Vîl- 
ceanu-bacî“.

La rîndul său, referitor la ace
lași material, Consiliul local Pe
troșani al U.G.S.R. ne informează, 
după o lună de zile (curată opera
tivitate), că răspunsul la respec
tivul articol ne-a fost comunicat 
de către comitetul sindicatului 
E, M Vulcan. Asta o știm și noi 
tovarăși; l-am primit. Dar n-am 
primit răspunsul dumneavoastră 
privind măsurile luate pentru re
zolvarea stării de fapt semnalate. 
In orice: caz, ambele răspunsuri vă
desc superficialitate, lipsa spiritu
lui de răspundere..

se strecoare vreun pic de iz po
lemic dar toți anonimii aceștia, 
care și-au scris misivele la Un 
pahar de vin, aruncau eu noroi 
intr-o femeie pretinzihd cA apăra 
integritatea de caracter a soțului 
blamat. Oamenii care pretind că-l 
ajută pe acesta Să depășească 
momentul de cumpănă se expun 
ridicolului, Anonimatul nu-i scu
tește de el.

Viața e așa cum e. Nu curge 
lin. Are momente de cumpănă. 
Cei care vin și cer ajutorul lega, 
cer spada cu care sft taie nodul 
gordian. Dar, dincoace de nod ră
mîne o cantitate de timp pierdut 
pe care orice ai face nu-l mai a- 
jungi din urmă. La ce Vîrstă poate 
găU omul fericirea? un pm, uit 
bărbat în toată firea, spunea po
vestea vieții lui și plingea, plîn- 
gea pentru că a trecut pe lingă 
fericire și nu se mai poate întoar
ce la ea. Contractase o căsnicie 
bună. A alergat după alta în care 
întrevedea fericirea. N-a găsit-o 
dar tși dă seama că o dată a fost 
pe drumul cel bun în căutarea ei. 
Știa cu precizie cînd și unde a 
părăsit drumul dar nu mai e po
sibil să se întoarcă. (Va fi unul 
din ,,cazprile“ în care vom încer
ca să pătrundem in Cutînd c&ci 
el ne-a cerut-o).

Gravitînd în jurul unor linii 
directoare fiecare dintre noi cău
tăm „nota personală" în „formu
la" itoOstră de feritdre. Dacă în 
căutarea aceasta cînd ajungem la 
răspintii am întreba rațiunea, poa
te am afla la timp răspunsul la 
întrebarea: „Unde duce drumul 
acesta Și răspunsul ar fi! „A- 
tenție, nu acesta duce spre ferici- 
re,,'ț -':- :



STEAGUL ROȘU

In legătură cu recentele incidente egipteano-izraelieneVIZITE

dupăț 
țări în 
precum

lor eco
lități 
carea se

MMvederea tovarășului
- J. . Icu președintele 

Islamice Pakistan, 
’ Mohammad Ayub Khan 
M

gzeșțt'jcele două
J^taferhațiSnale,
‘ dobindite „de

s' dezvoltarea
. rțdi posibi- 
și di vers if i- 

pentru extin- 
;4«wtririi din'

legătură cu situația încordată care 

niat că este necesar să se depună 
toate eforturile pentru a se asigura 
respectarea dreptului inalienabil al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta de a decide asupra 
propriului său viitor. Referitor la 
evenimentele din Orientul Apro
piat a fost subliniată necesitatea 
unor eforturi îndreptate spre nor
malizarea situației printr-o rezol
vare pașnică.

In cadrul convorbirii a fost re
levată hotărîrea celor două țări de 
a promova dezarmarea generală, 

rînd nucleară.
președintele Republicii Islamice

, derea
tre „cale

Aborăînd. prpblemș ale situației 
internățidhltl^ secretarii!''general ai 
Comitelui ^CfcWal *1 Partidului 
Comunista - și președintele
Repu^ii fcJtawtace Pakistan au

Ș?1'60?? cMQca’ 
rele de încordare internațională, zo- 
nele ne “ și cbhflidt «on-
stittata ntai numai surse de înveni- 

u. nawi;«*atmosferej, inșgmaȘionale, 
’ dar și reale pericole pentru pacea 
i omenirii, pronunțîndu-se pentru Pakistan a invitat pe secretarul 

ar eortltatului Central al 

gurarea securității și păcii pe toate
I conțitiențele. la cțeș, 
’ 'JnM «, fifccfrW cdbfc 
țională.

Exprimîndu-se îngrijorarea în
4

REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE
NEW YORK 26 Trimisul special 

Agerpres, Romulus Căplescu, trans
mite: Consiliul de Securitate s a 
întrunit miercuri după-amiază pen
tru a continua examinarea plînge- 
rilor R.A.U. și lzraelului în legă
tură cu recentele incidente din 
zona Canalului de Suez. Ca Urmare 
a consultărilor avute în prealabil, 
președintele pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate, Senjin 
Tsuruoka (Japonia), a prezentat un 
proiect de rezoluție, care a fost a- 
deptat în unanimitate. Rezoluția 
condamnă „orice violare a înce
tării focului" și cere statelor în 
cauză să înceteze imediat toate ac
țiunile militare și să colaboreze 
fără rezerve cu Comisia Națiunilor 
Unite pentru supravegherea ar
mistițiului în această zonă. In 
rezoluție, Consiliul își exprimă 
îngrijorarea pricinuită de recen
tele incidente militare din Ori 
tul Apropiat și deplînge pierderile 
de vieți omenești și bunuri mate
riale decurgînd din încălcarea or
dinului de încetare a focului.

In legătură cu adoptarea pro
iectului de rezoluție, reprezentanții 
U RS.S și S.U.A. au anunțat că 
renunță să mai supunăla vot pro
iectele de rezoluție prezentate de 
ei cu o zi înainte

In aceeași ședință, secretarul ge
neral al O.NU., U Thant a făcut o 
declarație în care , a subliniat ne
cesitatea întăririi corpului de ob
servatori ai Națiunilor Unite în 
regiunea Canalului .’.de, - Suez.- --El- a 
declarat că este necesar ca numă
rul observatorilor să.' fie ridieat de

CAIRO 26 (Agerpres). — Diallo 
Telli, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane, a sosit 
miercuri seara la Cairo, venind 
de la Tunis. El va avea convorbiri 
cu oficialități ale R.A.U., după 
care va pleca la Addis Abeba, ca
pitala Etiopiei.

★ /
OTTAWA 26 (Agerpres), — De

legația parlamentară poloneză, 
condusă de Czeslaw Wycech, ma
reșal al Seimului, și-a încheiat 
vizita în Canada. In timpul vizi
tei, delegația a avut convorbiri 
cu membri ai Parlamentului și ai 
guvernului canadian și a fost pri
mită de primul ministru Lester 
Pearson. Cu acest prilej, se spune 
în: comunicatul publicat la înche
ierea vizitei, parlamentarii polo
nezi’ au avut un schimb de păreri 
în legătură cu problemele inter
naționale actuale, precum și cu 
dezvoltarea relațiilor reciproce 
polono-canadiene.

LONDRA 26 (Agerpres). — La 
Londra a sosit o delegație comer
cială poloneză condusă de T. 
Olechowski, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Potrivit 
agenției P.A.P., delegația urmează 

__ _______ , s* viziteze o serie de. întreprin- 
o vizită în' Pa- ; beri industriale și să se intereseze

Ia 43 la 90, iar cel al punctelor de 
observație să sporească de două 
ori,., ajungînd la 18; totodată, cor- Ț 
pul observatorilor va trebui dotat 
cu patru nave de patrulare și cu 
patru elicoptere, în scopul unei 
mai mari mobilități și a lărgirii 
ariei de observație.

In calitate de reprezentant al Ja
poniei, Senjin Tsuruoka, care a 
luat cuvîntul, a subliniat că este de 
datoria Consiliului de Securitate să 
găsească o formulă acceptabilă am
belor părți care să coștituie oaza 
unei reglementări. In perioada în 
care vor continua consultările în 
această privință se impune ca păr- 
țile să respecte cu strictețe rezo
luția ‘ . T i ?

Reprezentantul indiei a propus 
suspendarea examinării situației 
din Orientul Apropiat pentru a se 
da posibilitate, continuării 
lei or consultări. Propunerea 
acceptată fără obiecții.

Data viitoarei reuniuni a 
liului de Securitate va fi
Ltă în funcție de rezultatul aces
tor consultări

actua- 
a fost

Consi
stat! ■

tist Român șl pe

kistan. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

' Irit re v< “ '
mosfert

• decurs intr-o «t- 
k, cordială.

(Agerpres)

Plecarea președintelui 
Pakistanului

(Urmare din pag. 1)

Miangul Aurangzeb, deputat în 
Adunarea Națională, S. Fida Has
san, secretarul principal al pre
ședintelui, cu soția, Altai Gauhar, 
secretarul Ministerului Informați
ilor și Radiodifuziunii, și de alte 
persoane oficialei

La aeroportul Băneasa au sosit, 
pentru a-1 saluta pe înaltul oas
pete președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, 
ședintele- 
Ion Gheorghe Maurer Se 
prezenți Ilie Murgulescu, 
președinte al Consiliului de 
Grigore Geamănu, secretarul 
siliului de stat, Anton Breitenhofer, 
Ion Cosma, general de armată Ia- 
cob Teclu — membri ai Consiliu 
lui de Stat Bujor Almășan, Gheor
ghe Cioară, Adrian Djmitriu, gene
ral-colonel Ion Ioniță, Aurel Moga. 
Constantin Scarlat — miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hai Magheru, ambasadorul Româ
niei în Pakistan, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere si insti
tuții : centrale, generali și ofițeri 
superiori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe,; zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine

Erau de față șefi ai misiunilor

Cu soția, pre- 
.Consiliului de Miniștri, 

aflau 
vice- 
Stat, 
Con-

diplomatice'' acreditați la Bucu
rești, membrii ambasadei Pakista
nului în România.

Pt aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României si Pa
kistanului.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat președintelui Pakistanu
lui raportul. Fanfara a intonat 
imnurile de stat ale celor două 
țări. In semn, de salut au fost trase 
salve de tun.

Președintele Republicii Islamice 
' Pakistan și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România au trecut în revistă garda 
de onoare. înaltul oaspete și-a luat 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale române prezente și de la 
membrii corpului diplomatic Pio
nieri au oferit oaspeților buchete 
de flori Numeroși locuitori ai Ca
pitalei aflați pe aeroport, au fă
cut feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan o cordială manifestare 
de simpatie.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au salutat cu căldură pe 
șeful statului și guvernului pakis
tanez, urindd i drum bun. , 

Avionul oficial, 
vioane cu reacție 
luat apoi zborul.

de posibilitatea extinderii relați
ilor economice anglo-poloneze.

★
ALGER 26 (Agerpres). — In co

municatul comun algero-egiptean, 
dat publicității după încheierea 
vizitei făcute la Alger de Zakaria 
Mohieddin. vicepreședinte al gu
vernului R.A.U., 
„s-a constatat o 
punctelor de vedere în 
problemelor discutate" și 
două părți au căzut de 
ce privește continuarea 
comune pentru apărarea drepturi
lor arabe".

se subliniază că 
concordanță a 

privința 
că „cele 
acord în 

acțiunii

esccrtat de a- 
românești și-a

(Agerpres)

5. U. A
Nervozitate și nemulțumire 
la Casa Albă ■

fost făcute și de secretarul de staț 
al S.U.A., Dean Rusk;

Comentatorii politici, din Was
hington remarcă totodată o inten
sificare în ultimele zile a încer
cărilor Administrației de a obține 
sprijinirea politicii sale de către u-

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Demonstrațiile de săptămîna tre
cută de la Washington și din alte 
orașe americane împotriva conti
nuării războiului în Vietnam, pre
cum și opoziția exprimată la Con
ferința guvernatorilor din SU.A.
față de actualul curs al politicii nele cercuri influente din S.U.A. — 
Administrației în Vietnam au pro- pentru a contracara astfel izola*
vocat o anumită nemulțumire și rea tot mai accentuată în care se
nervozitate în rînduriie oficialită
ților de la Casa Albă. In cursul a- 
cestei săptămîni președintele John
son a ținut în două rînduri să rea
firme hotărîrea guvernului său de 
a continua „angajamentele S.U.A. 
în Vietnam și în Asia de sud-est în 
general". „Statele Unite, a spus el, 
își vor continua efortul pînă cînd 
vom dobîndi pacea pe care o do
rim". Declarații în acest sens au

află . guvernul datorită polit-’cii 
sale în Vietnam

Pe linia acestor eforturi se în
scrie — după părerea observatori
lor — și crearea așa-numitului 
„Comitet pentru pace și libertate 
în Vietnam". După cum anunță 
Buletinul de știri al Casei Albe 
din acest comitet fac parte o serie 
de persoane cu un anumit credit 
în cercurile politice americane.

CAIRO 26 , (Agerpres). —Potrivit 
agenției France Presse, la Cairo ș-a 
anunțat în mod oficial că avioane 
izraeliene au violat spațiul aerian al 
Republicii Arabe Unite de două ori 
în „cursul dimineții de joi în regiu
nea Suezului. Artileria antiaeriană 
egipteană a intervenit și a obligat 
avioanele izraeliene să se retragă.

R. D. VIETNAM

Cel mai intens și dur 
bombardament

Prelungirea stării excepționale 
în Rhodesia

Greve î n

Parlamentul Rhodesiei a hotărît 
să prelungească starea excepțională 
în țară cu încă trei luni. Autoritățile 
rasiste de la Salisbury au comuni-

Explozie nucleară 
subterană

cat, totodată, că starea excepțională 
va fi menținută atît timp cît „ina
micii țării" nu vor renunța Ia pla
nurile Ier Regimul rasist din țară 
a luat această măsura pentru a li
chida „lupta de guerilă" dezlănțuită 
de patrioții rhodesieni.

Pe poligonul din Nevada a fost 
efectuată miercuri o nouă explozie 
nucleară subterană’ de mică intensi
tate. ’’ U

Aceasta este cea de-a 23-a explo 
zic nucleară subterană efectuata 
de Statele Unite de la începutul 
anului și a 116-a de la semnarea 
tratatului pentru interzicerea expe
riențelor nucleare în cele trei medii 

- în 1963. <

• CAIRO. — Ziarul „Al 
Ahram" anunță că vineri ur
mează să sosească în vizită 
la Port Said un grup de nave 
militare sovietice. Este vorba 
de o vizită amicală a trei din 
cele mai importante unități 
sovietice. Același ziar adaugă 
că alte nave sovietice vor

Jap
Peste 6 000 de lucrători din 

transporturile municipale din Ja
ponia au declarat joi o grevă ge
nerală de trei ore în favoarea re
vendicărilor lor cu privire la îm
bunătățirea salariilor. încetarea 
lucrului de către conducătorii de 
autobuze, mașini și metrouri a 
afectat unele dintre cele mai im
portante orașe ale Japoniei — To-

o n i a
kio, Osaka, Nagoya, Kyoto, Yoko
hama și Kobe.

Alte două organizații sindicale 
japoneze — Sindicatul învățători
lor, avînd 560 000 membri, și Sin
dicatul muncitorilor din domeniul 
rezervelor hidraulice, cu 29 OOO 
membri — au anunțat, de aseme
nea, greve limitate în sprijinul 
revendicărilor privind sporirea sa
lariilor.

lmpotriva exploziei demografice
Un organism însăr- de ani, pentru bărbați, fetelor care se mărita 

cinat de guvernul In
diei cu studierea pro
blemei familieț a re
comandat ca vîrstami-

sosi în aceeași zi la Alexan- nimă a căsătoriei 21 
dria. ani pentru fainei și 25

In prezent, vîrStă casă- esfe ^e 14 ani. Aceasta 
torîei pentru bărbați 
este de 18 ani, pen
tru femei de 16 ani, 
dat-’sfe recunoaște ofi
cial că vîrsta medie a

măsură este preconiza
tă în India pentru a se 
reduce explozia; demo
grafică din ultimii ani.

HANOI 26 — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite : 

bombarda- 
capitalei 

fost consi- 
agresiv al 
octombrie. 

Prin durata și intensitatea sa, acți
unea de joi a depășit cu mult atacul 
din ziua precedentă, in ciuda unui-, 
baraj de rachete și a focului susținut 
al artileriei antiaeriene, întărite cu 
un mare număr de unități mobile 
aduse aici în cursul nopții, reactoa
rele americane au asaltat în patru 
rînduri în decurs de o oră orașul - 
Hanoi și în special cartierul din 
jurul centralei electrice, situat la 
cîteva sute de metri de cel al clă
dirilor guvernamentale și al amba
sadelor.

Am urmărit de pe terasa casei unde 
locuiesc desfășurarea acestui bom
bardament. Orașul întreg clocotea 
de explozii, fiind acoperit de fum.

Avioanele americane au atacat și 
alte părți ale orașului, în special cu 
rachete a căror traiectorie era per
fect vizibilă.

La ora cînd transmit aceste rîn
duri, orașul este lipsit de curent 
electric Potrivit cifrelor difuzate 
de agenția V.N.A. 10 avioane ame
ricane au fost dobofîte și numeroase 
alte avariate. Cîțlva piloți ameri
cani au fost capturați i

Cel mai intens și dur 
ment american asupra 
R.D. Vietnam — așa a 
derat la Hanoi raidul 
aviației S.U.A. de joi 26
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