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secretar al Comitetului Central al 
P.C. din Norvegia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspbții au fost salutați de tovarășul 
Nicolae Cdaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Gheorghe Stoica, 
membru Supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la Comitetul Central al 
P.C.R., de activiști de partid.

Paroșeni
Cu ; cît'eva luni-în. urmă,. un-co

lectiv de specialiști din cadrul 
C.’C.'V.J. s-a otupat îndeaproape de

• activitatea minei Paroșeni. S-au fă
cut observații,’s-au tras concluzii și 
bineînțeles au fost stabilite măsuri, 
termene și responsabilități. Și totuși

• restanțelor de' producție de pînă a- 
cum'ale minei — deși planul a fost

■ redus'— li s-au adăugat altele, mi- 
.’Busul înregistrat de la începutul a- 

nului la extracția de cărbune fiind 
de 37,371 tone din care 2 975 tone 
din luna septembrie. Unde își are 
izvorul: această imposibilitate > de a 
realiza sarcinile de plan? Desigur 
justificări se găsesc.

Extracția de cărbune la mina Pa
roșeni se realizează din trei abataje 
fr-ț<?tale al căror plan însă nu este 
e, ,1 valent cu planul 
din prima zi a lunii 
planul descoperit.
atjt 
două 
pînă. 
peste 
plan 
mică 
lalte 
fel, în mare parte justificată de con-

aceasta ca 
a nerealizării pinului la lu

de pregătire. Deși după pla- 
măsuri stabilit de către spe- 
C.C.V.J., în luna august tre- 
intre în funcție abatajul fron- 

acesta încă așteaptă să fie

minei. Deci, 
s-a plecat cu 

Aceasta iese cu 
mai mult în evidență cu cît
din cele Irei abataje an realizat 
acum un spor de producție de 

1 000 de tone. Rămînerea sub 
a abatajului nr. 6 142 este mai 
decîl plusul obținut în cele- 

două frontale, restanță de alt-

dițiile grele în care își desfășoară 
munca brigada condusă de Zaharia 
Constantin, care lucrează în acest 
abataj. Rezultă, deci, că lipsa de 
fronturi pregătite este una din cau
zele majore ale restanțelor față de 
plan la mina Paroșeni, 
urmare 
crările 
nul de 
cialișlii 
buia să
tal 6 121, 
pregătit. De asemenea, este de reți
nut faptul că de aproape o lună, 
combinei KWB-2 i se fac revizii...

Un alt aspect negativ care iese 
pregnant în evidentă și care dimi
nuează realizările minei, este indis
ciplina. Absentele nemolivate, plecă
rile de la serviciu 
mc, întîrzierile, sînt 
fost încă extirpate, 
dicale trag și ele 
deficientelor. Astfel, 
stantin, a prezentat 
Certificate medicale,

înainte de vre- 
racile care n-au 
Concediile me- 

greu în balanța 
Cojocarii Con- 

în acest an 17 
cu 11 diagnos-

R. SELEJAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Aceste blocuri și multe alte construcții vorbesc elocvent despre a doua viață a Vulcanului.

O bătrînete liniștită, un cămin fe
ricit — iată dorința fiecărui om. Pe 
vremuri, cei inapti de muncă erau 
sortiți să-și trăiască ultimii ani în 
cea mai cruntă mizerie. Azi, la în- 
demîna lor stau cămine de batrîni 
unde ei se bucură de o grijă deo
sebită. Statul nostru socialist asigu
ră celor în vîrstă o bătrînete • fără 
griji.

Un asemenea cămin există și în

Bătrînete
liniștită

str. Cuza Vodă din Petroșani. Găz
duiește 60 de persoane pe a căror 
chip anii și-au pus pecetea. Pensio
narii căminului de bătrîni au la dis
poziție dormitoare curate șt spațioa
se, o hrană consistentă, îmbrăcămin
te • bună și se bucură de asistență, 
medicală permanentă, gratuită.

Pe lîngă aceasta, ei au create 
toate condițiile de a-și petrece tim
pul în mod plăcut și util. In saia 
bibliotecii pot urmări programele de 
la televizor, citesc reviste sau zia- 

iar difuzoarele instalate în că- 
informează asupra even.imen- 

le oferă muzică. Adesea ei 
văzuți jucînd șah, rummy, do- 
Uneori, pensionarii căminului

Intîlnire
la C.C. al P.C.R

al Prezidiului Permanent, se
al P.C.R., s-a fritil-

Marți dimineața, tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, 
cretar al C.C.
nit cu delegația Partidului Popular 
Socialist Mexican compusă din 
Alejandro Gascon Mercado, Manuel 
Stephens Garcia și Alberto Ljim- 
breras, membri ai Direcțiunii Na
ționale a P.P.S.

Au participat tovarășii Aldea Mi
litarii, membru al C.C. al P.C.R. și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

fn cursul întilnirii
într-o
nească, 
ciprocă asupra activității 
parilor celor două partide.

care a decurs 
priete-atmosferă cordială,

a avut loc o informare | re- 
și preocu-

/

VALENȚELE UNOR
INOVAȚII

Nu de puține ori, în procesul de 
producție intervin greutăți icare pen
tru moment dereglează buna desfă
șurare a lucrului. In mină acestea 
ies și .mai mult în evidență, fiecare 
stagnare măsurtndu-se în tone de 
cărbune pierdute. In abatajele minei 
Uricani, funcționarea normală a 
transportoarelor a dat . mult de lucru 
minerilor și mecanicilor. Cu toate 
strădaniile depuse, problema a ră
mas nerezolvată. Dar, în ajutorul 
minerilor au venit inovatorii și, du
pă zile și nopți de muncă, studiile 
au fost duse la capăt, concretizate 
în valoroase propuneri de inovații.

Astfel, Pavelonesc Vaier a reușit 
să Tealizeze „Dirijarea funcționării 
transportoarelor TR-3 din preabataj", 
inovație aplicată Ia sectorul II și ca
re, pe lîngă faptul că asigură func
ționarea continuă a transportoarelor, 
contribuie. Ja creștereji.productiyită- marc_de muncitori, tehnicieni ș( iu
ții muncii 
turi/zi la fiecare transportor.

O altă inovație valoroasă propu-

prln reducerea cu 9 pos-

CASA PIONIERILOR
să și aplicată de Iaharsch Paul tn 
lentila’II, blocul 2 nord, a rezolvat 
centralizarea comenzii întrerupătoa
relor secționare AG—60/60 ce de
servesc transportoarele SKR-11 care 
deversează pe transportoarele TR-3. 
In același timp, .Gîrj'oabă Stelian a 
realizat un dispozitiv pentru decu
plarea automată a transportoarelor 
cind s-a umplut rostogolul.

Acestea sînt cîteva dintre reali
zările inovatorilor de la mina Uri
cani. Desigur că acestora li se pot 
alătura altele. Adăugind noi carate 
activității lor, inovatorii de la Uri
cani vor deschide noi căi îmbună
tățirii procesului de producție. Se 
cere însă din partea celor care răs
pund de mișcarea inovatorilor 'a 
E. M. Uricani mai multă insistență 
pentru atragerea unui număr cît mai

gineri, în activitatea de Inovații și 
raționalizări.

Instituite dc edu

O prețioasă contribuție la formarea multilaterală a pio
nierilor și școlarilor, la dezvoltarea unor puternice senti
mente de dragoste față de patrie și popor, la stimularea in
teresului copiilor pentru știință, tehnică, artă și sport aduc 
casele pionierilor. Ca instituție de educație extrașcolară. 
Casa pionierilor din Petroșani s-a preocupat și se preocupă 
de organizarea plăcută și utilă a timpului liber al pionieri
lor și școlarilor. în așa fel incit copiilor să II se dezvolte 
armonios gindirea și polențele creatoare.

Pentru îndeplinirea sarcinilor care-i revin, Ia Casa pio
nierilor din Petroșani funcționează cercuri cu caracter teh- 
nico-științific, cullural-arlislic și sporliv-turislic, în funcție 
de condițiile și specificul municipiului Petroșani. Pentru a afla 
modul de funcționare și organizare al cercurilor, precum și 
alte probleme la ordinea zilei, acum, la început de an șco
lar, am stal de vorbă cu prof. VICTOR IAȚENCO, directorul 
Casei pionierilor din Petroșani.

— Pe ce perioadă vor func
ționa aceste cercuri ?

— Activitatea în cercuri deja a în
ceput. încheierea activității va coin
cide cu sfîrșitul anului școlaT, 31 
mai. Atunci vor avea loc treceri în 
revistă ale rezultatelor obținute, sub 
forma unor expoziții, concursuri 
sau manifestări educative de masă, 
la care vor fi invitați să participe 
părinții pionierilor, colaboratorii cer- 
curilor ș. a.

— Pe perioada vacanței mari 
activitatea la Casa pionierilor 
încetează ?

— Nu. Atunci ne adaptăm munca 
la cerințele vacantei, organizind ex
cursii, drumeții, tabere, puncte tu
ristice și alte activități în

— Cine conduce 
cercurilor ?

— Am recrutat, pentru 
pa cu manta ,de îndrumare
re, cadre didactice cu studii supe
rioare și cu bogată experiență în 
munca educativă.

— Aveți 
pentru ca 
lor să
țintea cerințelor ?

— Da. Toate cercurile sînt înzes
trate cu necesarul de materiale. A- 
vem convingerea că activitățile cul
tural-educative, pe care le vom or
ganiza, vor contribui la întărirea 
muncii pionierești, la ridicarea pres
tigiului acestei organizații tinerești 
de masa.

R. S.

tură

se
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și

aer liber, 
activitatea

a se ceti
și instrui-

Interviu luat de
TEODORESCU

Un 
de Ia

cercurile de la 
în cercuri se va 
și consimțămîntul 
urmărit, 

evitarea

toate condițiile 
activitatea cercuri- 
desfășoare Ia înăl-conferințe 

zilele de 
in fața 
generale 
Petroșani,

șantierul
Toți aceștia se vor 

în meseriile de zidar, 
electrician, instalator

Repartițiile în brigăzi 
fost făcute, astfel că 
practicanți deja lucrează.

I. 1ORDACHE

Saptamina Crucii Roșii

CADRAN ECONOMIC

foileton •• Atentat la o

VREMEA
maximă
a fost de 
la Paring
Micimile

grade.
azi: Vreme relativ 
Cer variabil, cu 
ușoare. Posibilități 

slab

/

GIȘTELE
La ultimele două spectacole, 

prezentate în sala Casei de 
cultură din Petroșani de că
tre teatrul „Ion Vasiilescu" din 
București și de Naționalul 
clujean, printre spectatori s-a 
aflat și un mare grup de eleve 
de la școala comercială. Nu 
vom vorbi aici despre făptui 
că cele două spectacole ar li 
fost contraindicate acestor e- 
leve. Nu. Deși, oarecari re
zerve avem... Cee-a ce a șocat, 
de o manieră excesiv de su
părătoare, a fost comportarea 
totalmente indisoiiplinată a 
grupului de eleve. Mai mult, 
poate, ca oricînd spectatorii 
au fost permanent deranjați 
de vorbăria, de șușotitul gă
lăgios și enervant, de scîrțîi- 
tul perpetuu al fotoliilor și de 
plimbările din sală — afară 
al acestor gîsculițe indiscipli
na te.

Dacă, cumva, se poate Ire-

Secția chimică a 
termocentralei Pa
roșeni.

Șeful de
Duță Constantin e- 
fectuînd analiza 
apei la stația de 
epurare.

re, 
min îi 
taior, 
pot fi 
mino.
se adună pentru a audia conferințe 
pe diferite teme, a participa la pro
grame artistice prezentate de echipe 
de amatori, îndeosebi elevi, din Pe
troșani.

Cai mai multi dintre ei nu s-au 
cunoscut niciodată înainte de veni
rea în cămin; au avut profesii și 
preocupări diferite, aparțin diferite
lor naționalități. Acum pe toți îi 
leagă o caldă prietenie. Aici trăiesc 
ca într-o mare familie; familia ce
lor ce, prin grija părintească a sta
tului nostru, trăiesc o bătrînete li
niștită, fără griji.

loan CHIRAȘ

noarea de pescar

COMERCIALE11
ce cu vederea faptul că ele- 
\ ele au venit la spectacol ne- 
însotite de vreun pedagog sau 
profesor (sînt doar „domnișoa
re" mari !), este de netolerat 
totala indisciplină, care pune 
sub semnul întrebării întreaga 
muncă de educație care se fa
ce în această școală.

Nu se cunoaște nici un caz

școală. Și de educatorii 
școala comercială ! Școa- 
adevărat, pregătește oa- 
pentnu viată. Dar școala 
o anticameră a vieții, ci 
din laboratoarele ei, în 
elevii sînt „lucrați", sti-

Jurnal 
citadin

in istorie în care vreo mare 
realizare să fie smulsă fără 
disciplină. Pentru că discipli
na este a doua specialitate a 
oricărui om adevărat. Și nu 
trebuie așteptată înaintarea în 
vîrstă pentru a pretinde dis
ciplină. Acest lucru ar trebui 
să se știe și de către cei care

imprimă conduita elevilor din 
orice 
de la 
la, e 
meni 
nu e 
unul 
care 
lizați.

Conducerea Școlii comerciale 
Petroșani ar trebui să anali
zeze, cu simț de răspundere, 
problema educației elevilor, 
să le pretindă mai mult în a- 
ceastă direcție, să-i obișnuias
că în a 
ștacheta 
înșiși în 
vita tea.

Altfel 
Iile de 
voie de
de întruchipări 
totalei indiscipline.

ridica la maximum 
exigentei fală de ei 

relațiile cu colecti-

nu se poate! In 
spectacole avem 
oameni civilizați, 

perfecte

T. VIOREL
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I 
I
I
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I 
I
I
I

cerut și vom cere în conti- 
sprijinul comandanților de 

și al conducerilor școlilor 
recrutarea și selecționarea 

apti- 
noi. 
cere 
pă- 

, de asemenea, 
paralelismului, 

nu aibă același

Conferințe 
interesante

Începutul Săptămânii Crucii 
Roșii a fost marcat, în muni
cipiul Petroșani, de expunerea 
unor conferințe interesante. 
Astfel, în

, septembrie, 
din școlile 
nr. 6 din
Suciu Elena și Telbis 
au expus conferința 
școlarului. Regimul de 
alimentație la copii", 
rința a fost prezentată și în 
fața elevilor de la școlile ge
nerale nr. 1 și nr. 2 de me
dicii Neag Luminița și Botea- 
nu Valeriu.

La căminul cultural din Is
croni, dr. Marcu Traian a vor
bit celor prezenți despre „Ac
cidentele de stradă".
A

In practică

F»*• 
de la Sibiu

23 și 24 
elevilor

nr. 5 și 
medicii 
Florica 
„Igiena 
viață și 
Confe-

număr de 40 de elevi, 
grupurile școlare de con

strucții din Deva și Alba lu- 
lia, își desfășoară, pînă în 
data de 20 decembrie, perioa
da de practică pe 
Vulcan, 
califica 
dulgher, 
de apă.

Ieri, temperatura 
aerului la Petroșani 
plus 19 grade, iar 
de plus 12 grade,
au fost de plus 4 grade, res
pectiv, 6

Pentru 
frumoasă, 
înnorări
de averse locale. Vînt 
din sectorul sudic.

Mîine, 26 septembrie, 
20,30, la clubul sindicatelor 
din Petrila, orchestra populară 
„Ciindrelul" a Filarmonicii de 
stat din Sibiu va prezenta un 
concert de muzică populară 
intitulat „Fetele de la Sibiu".

Sub conducerea muzicală a 
lui Nae Irimescu, își vor sus
ține recitalurile Dumitru Mu
țiți, Maria Cotîrlea, Lucretia 
Ciobanu, Ana Arcașu și alții. '

Gospodinele 
sînt mulțumite

In sfîrșit, după o perioadă de 
lăsare în paragină, unitățile 
de desfacere a legumelor șl 
fructelor din Iscroni și Live- 
zeni au intrat în preocupările 

. conducerii C.L.F. Dotarea cu 
mobilier nou, conferă celor două 
unități un aspect plăcut. A- 
provizionarea cu legume șl 
fructe s-a îmbunătățit, de ase
menea, în mod simțitor. Car
tofi, ceapă, ardei, varză, stru
guri și alte produse se găsesc 
în fiecare zi din belșug. Gos
podinele sînt acum mulțumite.

In atelierul de sudura 
al U.R.U.M.P. stilpii hi
draulici pentru susținerea 
abatajelor frontale trec 
prinlr-o nouă 
lucru.

I 
I 
!
I

— Ce norme de funcționare 
au cercurile de elevi de la 

■ Casa pionierilor ?
— înscrierile in cercurile care 

funcționează la noi se fac potrivit 
dorințelor și înclinațiilor copiilor. 
Am popularizat în unitățile și deta
șamentele de pionieri din școli, cer
curile care vor funcționa anul aces
ta. Am 
nuare 
pionieri 
pentru
celor mai buni elevi, cu vădite 
ludini pentru 
La înscrierea 
avizul școlii 
rinților. Am 
ca pentru
cercurile noastre să, 
specific cu cele existente în școli. 
In acest sens, noi am inițiat îndeo
sebi cercuri tehnice.

— Cum sint organizați pio
nierii în cercuri ?

Pe grupe, potrivit particulari
tăților de vîrstă și nivelului de cu
noștințe. Și, ținîndu-se cont de ve
chimea fiecărui membru în activita
tea cercului respectiv. Grupele cu
prind între 15 și 25 elevi.

— Ce cercuri vor funcțio
na, anul acesta, la Casa pio
nierilor din Petroșani ?

— Am preconizat funcționarea a 
9 cercuri : construcții utilaj minier 
— în care elevii vor executa apa
rate și utilaje miniere miniaturale 
în stare de funcționare —, aerorache- 
te, automobilism, foto, cerc folclo
ric, speologie (elevii vor vizita 
studia peșterile din împrejurimi), al
pinism, linogravură, filatelie.
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STEAGUL RO$U

înregistrea- 
în urmă 

Un fapt a

verență" deloc lăudabilă, 
ză substanțiale ră mineri 
la lucrările de pregătiri.

•’cărui persistență poate avea conse
cințe negative pentru viitorul ex
ploatării începe, regretabil, să ca
pete atributele obișnuitului... In ca
drul unor sectoare se observă șl 
la abataje menținerea unor viteze 
scăzute de înaintare.

„Sînt lucruri care ne dau multă 
bătaie de cap — intervine în dis
cuție secretarul comitetului de par
tid, Cherecheș loan. La finele de
cadei a Il-a a lunii în curs, mina 
noastră are un minus de cca. 1 200 tone 
de cărbune. Neritmiicitatea extrage
rii producției cu efectul nefast al 
muncii în asalt pentru forțarea re
dresării și solicitarea, în perioada 
din urmă, a unor creșteri de pro
ducție care să compenseze restan
tele altor exploatări din Valea Jiu
lui, sînt principalele cauze care de
termina ivirea unei conjuncturi nefi
rești : conducerile sectoarelor sînt 
nevoite — efectivul scriptic fiind în 
mod evident insuficient — să scoa
tă muncitori de la pregătiri și să-i 
plaseze la abataje. Cererile de an
gajare cu totul sub cerințe, depăși
rea procentajului celor plecați în 
concedii de odihnă, consemnarea u- 
nui număr exagerat de foi de boală, 
unele —■ din păcate — nejustifica- 
bile, au contribuit la nerespectarea 
planului de pregătiri. Situația creată 
a fost supusă unor analize minuți
oase de către comitetul de partid,

I : 
iu-, 
In-

contriibuie la realizarea sarcinilor 
proprii de plan".

Ing. Moldovan Ștefan, sectorul 
IV: „Minusul de 71 metri pe lunile 
iulie și august la lucrările de pre
gătire ne îngrijorează. Focul avut nu 
de mult în sector a determinat lu
crări vaste de întreținere. Neavînd, 
în acest sens, decît un efectiv in
complet, format din oameni virstnici, 
s-a apelat la muncitori de 
gătiri".

Ing. Darie Ionică, sectorul 
cauză că sectorul V merge
ani de zile, s-a conturat un deca
laj tehnic între acesta și sectorul 
III. Avansarea neconcludentă a aba
tajelor din sectorul nostru atrage, 
după sine, frînarea sectorului III 
care nu poate, în acest caz, să-și 
pună în valoare întregul potențial 
productiv. Pregătirile sînt întîrziate. 
Manifestările accentuate ale presiu
nii 
de 
să 
în

la pre-

V: „Din 
slab de

putem, însă, justifica lipsurile de or
ganizare, de plasare a , brigăzilor, 
de aprovizionarea ritmică a lucră
rilor de pregătiri. Vom căuta să le 
înlăturăm cît mai repede cu putință".

Ing. Șuiei Gheorghe, sectorul in
vestiții : „Vom căuta să îmbunătă
țim starea actuală a lucrurilor prin 
folosirea la capacitatea maximă a 
utilajelor de transport, prin 
carea soluționării problemei 
rării de pe suporți telescopici 
penalizarea procedeului de
prealabilă a suitorilor cu sondeza”.

In sfîrșit, măsurile stabilite care 
— sperăm — vor aduce redresarea 
dorită :

— urgentarea pregătirilor în zona 
blocului O, unde vor trebui create 
în cel mai scurt timp posibil trei 
abataje cameră în deva-ns;

— forțarea pregătirilor în cadrul 
sectorului V și anularea treptată a 
denivelării abatajelor;

— organizarea unor brigăzi omo
gene, dotate cu echipament necesar, 
-’e căror eforturi să fie subordona-

la obținerea 
avansare;

strictă, a 
către perso-

Pe șantierele con
strucției de locuințe

Cum vă pre
pentru

încer- 
perfo- 
și ge- 
forare

conducerea minei și conducerile sec
toarelor, analize care au condus la 
fixarea măsurilor în a căror efi
cacitate credem. Vom urmări, pas cu 
pas, aplicarea lor...".

înainte de a încerca o sistemati
zare a măsurilor preconizate de că
tre factorii responsabili de bunul 
mers al exploatării, să spicuim cî- 
teva păreri ale șefilor de sectoare 
sau ale locțiitorilor acestora :

Ing. Apostol Vasile, sectorul 
„Din cauza efectivului redus s-a 
crat cu brigăzi descompletate,
tîmpiinăm greutăți în specializarea 
brigăzilor de la pregătiri datorită nu
meroaselor lucrări auxiliare, de 
scurtă durată, care implică o per
manentă fluctuație de personal".

Tenczler Șteîan, tehnician, secto
rul III: „Bilanțul ultimelor luni in
dică o continuă rămînere sub plan 
la lucrările de pregătiri aferente 
sectorului datorită faptului că a- 
vem numai două brigăzi destinate 
efectuării lor. O lucrare neprevăzu
tă de lărgire și betonâre accentuea
ză această stare astfel că, pînă în 
momentul de față, realizarea sarci
nilor reprezintă doar 54,8 la sută. 
Urmărim îmbunătățirea transportului 
prin plantarea vetrei în porțiunile de 
pantă mare ale galeriei și montarea 
unui troliu de manevră în apropie
rea direcționalei. Oamenii brigăzii 
lui Pop Gheorghe — ale căror lip
suri au fost recent analizate în pre
să — căutăm să-i antrenăm în ac
țiuni de răspundere prin care să

au decis amploarea activității 
întreținere. A trebuit, în plus, 
se asigure complexul de lucrări 
vederea atacării stratului

te unor programe de lucru riguroa
se și care să conducă 
unor viteze sporite de

— urmărirea -zilnică, 
activității brigăzilor de
halul te’hnic răspunzător pentru ca 
disciplina muncii să se respecte în
tocmai;

— înlăturarea — pe cît este posi
bil — a fluctuațiilor de efective șl 
formarea de brigăzi specializate în 
anumite categorii de lucrări;

— aprovizionarea ritmică cu ma
terialele necesare și cu vagomete 
goale a tuturor locurilor de muncă;

— formarea unor echipe de repa
rații și întreținere care să cores
pundă întrutotul cerințelor;

— ridicarea calificării muncitorilor 
și creșterea de cadre noi.

Colectivul de muncă al minei Pe
trila fe conștient că miezul împli
nirilor treptate va alimenta certitu
dinea realizării sarcinilor pe card 
anii viitori 1 le vor pune în față.

anotimpul

T. M.

Un răspuns în
doi

In librării

de N. PĂNOIU ș.a

(Urmare din pag. 1)

pentru reducerea prețului 
pentru îmbunătățirea con- 
calității producției, factori 

ai creșterii eficientei econo-

să acorde un sprijin sub- 
efecti-v. In luna septem- 

a fost prea puțin vizitată 
de răspundere a.i combi- 

oricum nu se poate

și producția din blocurile

peri

com- 
Automatizarea și si

guranța în funcționare a in-

In articolul „Organizarea superi
oară a producției și a muncii tre
buie să-și atingă pe deplin scopul" 
publicat în „Steagul roșu" nr. 5 867, 
arătam că la E. M. Unicani, colecti
vele constituite pentru organizarea 
superioară a producției și a muncii, 
manifestă insuficientă preocupare 
pentru realizarea ritmică a planului, 
îmbunătățirea calității cărbunelui ex
tras și reducerea prețului de cosi.

Răspunsul la semnalările cuprinse 
in articol, primit zilele acestea la 
redacție, plutește în aceeași lipsă 
de... preocupare. Mai mult, răspun
sul nu poartă nici măcar semnătu
ra conducerii minei... Dar iată cî- 
teva spicuiri care se. desprind din 
acest răspuns.

„In ceea ce privește măsurile pre
conizate 
de cost, 
tinuă a 
de bază
mice, vă facem cunoscut că s-a fă
cut o analiză temeinică a elemen
telor prețului de cost din care a re
zultat că începînd cu luna mai, lună 
din care cheltuielile se raportează 
la producția netă, prețul de cost a 
fost depășit cu excepția lunii iulie. 
Cauza principală a depășirii prețu
lui de cost este nerealizarea pro
ducției nete pe exploatare.

Am constatat că la energie se în-

registrează o depășire care este ex
plicată prin faptul că utilajele cu 
consum mare de energie (compre- 
soare, ventilatoare, pompe etc.) du 
timp de funcționare constant. Și, în 
cazul cînd nu se realizează platoul, 
cheltuielile de energie pe tona de 
cărbune cresc. Constant este și per
sonalul de regie și în sfîrșit alți și 
alți factori ce nu sînt proporționali 
cu producția realizată.

Pentru asigurarea realizării pro
ducției s-a trecut la analiza plasă
rii efectivelor în funcție de strictul 
necesar la toate sectoarele (produc
ție și auxiliare). De asemenea, s-au 
luairmăsurj pentru, a se Insista mat 
mult asupra alegerii sterilului în a- 
bataje".

Analize, constatări, măsuri... Dar 
concret, ce anume măsuri s-au luat 
pentru înlăturarea stărilor de lu
cruri necorespunzătoare semnalate 
de ziar nu am putut afla din răs
puns. Oare să fie vorba numai de 
deficiente de redactare, sau răspun
sul reflectă realitatea de la mina U- 
ricani ? Așteptăm din partea con
ducerii E. M. Unicani un răspuns 
competent care să reflecte concret 
măsurile propuse pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui, realizarea 
ritmică a planului de producție și 
încadrarea în prețul de cost.

Septembrie — ultima lună a tri
mestrului III — ne arată că ani a- 
juns în pragul anotimpului rece, 
cînd ploile, frigul, iar apoi gerul și 
zăpada vor stînjeni efectuarea lu
crărilor pe șantierele de construcții.

Șantierele de construcții, a căror 
activitate se desfășoară sub cerul 
liber, sint cel mai mult afectate d.e 
schimbările atmosferice, perioada fri
guroasă creînd greutăți în plus pen
tru activitatea constructorilor. De 
aceea, se impune ca, din timp, pe 
șantiere să fie luate măsuri cores
punzătoare în vederea asigurării con
dițiilor pentru desfășurarea normală 
a activității pe perioada anotimpu
lui rece.

Problema pregătirilor trebuie pri
vită îndeosebi prin prisma a trei 
aspecte, fiecare constituind o parte 
a aceluiași întreg: crearea frontu
rilor de lucru adecvate pentru ca 
toți constructorii să poată lucra din 
plin; terminarea lucrărilor sezoniere 
ca finisaje exterioare, drumuri, cana
lizări, repararea centralelor de be
toane și sistemelor de încălzire, a- 
provizionarea cu stocuri de agrega
te etc.

Care este situația în acest dome
niu pe diferitele șantiere ale con
strucției de locuințe ? In general, 
nu prea strălucită. Astfel, la Lu
peni, lucrările pentru începerea gli
sării blocului A 5 cu 88 apartamen
te sînt în același stadiu ca... anul 
trecut! (In vara anului 1967 
pat fundația în spații largi 
acum, după un an, nu s-a 
glisarea).

Constructorii din Petroșani
ceput glisarea blocului B 1 e cu 66 
ap art aim en te, 
glisarea, 
Aeroport 
blocuri, 
complex
cru. La fel, 
au atacat 5 
mele două 
la acoperiș, 
bă se află 
fundația pe
cu 40 apartamente se 
ios (mu există decît o 
pă pentru 
ternice de 
Bocșa încă

Față de
a Grupului II, fronturile 
create pentru activitatea pe 6 luni 
(trimestrele IV 1968 și I 1969) nu 

•sînt suficiente. De aceea este ne
cesară mai multă preocupare pen-

executarea placajului, nu s-a 
la tencu'irea balcoanelor, cu 

că schela respectivă este tot 
(stă de peste o luna de zile

tru ca în perioada septembrie — oc
tombrie să fie executate fundații și 
clădite noi blocuri I

Terminarea diferitelor lucrări de 
finisaj exterioare, drumuri, canali
zări, constituie un alt capitol care 
trebuie încheiat înainte de a veni 
frigul. La Petroșani, anul acesta, s-a 
resimțit mult timp lipsa plăcuțelor 
ceramice pentru placajul exterior. 
Dar la blocul B 3 (piață) chiar și 
după 
trecut 
toate 
acolo
nedemointată în dreptul altor bal
coane deja tencuite). La Tletrila, cu 
toate că s-ar putea lucra la prelun
girea străzii de acces la b'locul B 5 
se așteaptă execuția fundației și ri
dicarea zidurilor, la iarnă) pe ger, 
va fi mai ușoară execuția cadâli- 
zăril și a drumului respectiv?

Tot în acest domeniu trebuie 
țio-nat faptul că nici una din 
tralele termice puse în lucru 
predată definitiv beneficiarului 1
fel, la Petrii-a sînt două centrale cu 
o „vechime" de cîte 5 ani, la Lu
peni — de 3 ani, care nu sînt încă 
predate. La Lupeni încă n-a început 
construirea drumului de (acces la 
centrală, iar la Petroșani ; locatarii 
blocului B 1 b nu pot beneficia de 
apă caldă pentru că nu există 
electropalanul pentru ridicarea 
bunilor în silozul centralei 1

Nu se fac în ritmul nebesar 
celelalte pregătiri — revizuirea
tralelor de betoane, a instalațiilor de 
încălzire, crearea de stocuri de 
teriale de masă etc. Timpul însă 
ce repede 
prevăzători

De aceea 
aceste zile 
de măsuri,
rea treptată a obiectivelor 
pentru ca anotimpul rece să 
sească nepregătiți 
Crearea din 
lucru pentru 
rea urgentă 
și predarea
folosința beneficiarului, 
condițiilor necesare pentru buna des
fășurare a muncii prin revizuirea in
stalațiilor, efectuarea aprovizionări
lor de materiale ele., sint cerințe 
imediate care stau în fața construc
torilor in aceste zile.

Sini necesare măsuri hotărîte, o- 
perative în această direcție, Căci 
timpul trece, far anotimpul rece se 
apropie cu fiecare zi!

men- 
cin- 
hu-i 
Ast-

Creșterea liniei de front 
și întărirea disciplinei

tice, eliberate de mai multi medici. 
Artificierul Aurmulesei Dumitru, în 
loc să ajute brigăzile la realizarea 
planului, a plecat din schimb la res
taurant. Altă dată, același artificier, 
în loc să se prezinte la lucru în 
schimbul I a venit în alt schimb, 
producînd astfel perturbații în buna 
desfășurare a producției.

Unii maiștri mineri, în 
sprijine conducerea sectorului,

s-a sa
și, nici 
început

au în-

Prima locomotivă
Diesel de 700 CP 
din bazin

De ourînd E. M. Vulcan a fost 
dotată cu o locomotivă Diesel hi
draulică, prima de acest fel sosită 
în Valea Jiului. Fabricată la Uzi
nele „23 August" din Capitală, lo
comotiva de tipul L.D.H. de 700 CP, 
va fi utilizată pentru manevrarea 
vagoanelor C.F.R. la punctul de în
cărcare al cărbunelui.

INSTALAȚII 
DE ARDERE

încă 
căr-

nici 
cen-

loc să 
', sînt 

alături de cei indisciplinați. Astfel, 
maistrul Ionică Gheorghe a (ost sanc
ționat de 4 ori în acest an. Rîpa loan 
trece prin mină fără să se preocupe 
de bunul mers al producției, iar 
Torok Iuliu, la raport, dezinformea
ză conducerea sectorului.

In această situație, răspunderea 
pentru redresarea cu adevărat a mi
nei, revine deopotrivă atît conduce

rii minei Paroșeni, cît și conducerii 
C.C.V.J., comitetului de direcție, ca
re trebuie 
stanțial și 
brie mina 
de factori
natului, care, 
spune că lipsesc din schemă.

Realitatea cere aplicarea măsurilor 
stabilite, respectarea termenelor mai 
ales pentru punerea în exploatare a 
noilor frontale, astfel ca planul de 
producție aferent minei să fie aco
perit de capacitatea abatajelor. Spo
rirea liniei de front se impune cu 
alit mai mult cu cît pregătirile în 
vederea producției anului viitor nu 
pot suferi amînări. In același timp, 
perpetuarea actelor de indisciplină 
nu aduce decît prejudicii. Eforturile 
trebuie conjugate astfel ca atît rea
lizarea volumului de’ pregătiri pla
nificat cît și planul de extracție să 
devină realitate.

A început săparea 
camerei de mașini 
a puțului orb nr. 6

La orizontul 480 al minei a înce
put săparea unei camere de mașini 
care va deservi puțul orb nr. 6. Du
pă săparea și amenajarea camerei, 
va începe saparea puțului pînă la 
orizontul 300. Scopul acestor lucrări 
este deservirea viitoarelor locuri de 
muncă rlin blocurile 8, 9 și 10. De 
asemenea, tot prin acest puț se va 
extrage 
amintite.

Lucrarea, care reprezintă o 
monografie amplă asupra as
pectelor tehnice aile proble
melor arderii, tratează bazele 
teoretice ale procesului de ar
dere în cazul diferitelor tipuri 
de combustibil, aspectele des
fășurării procesului de ardere 
în focare, tipurile reprezenta
tive de instalații de ardere ale 
cazonelor și ale cuptoarelor 
industriale, calculul și proiec
tarea lor.

Cuprins : Teoria arderii com
bustibilului; Procese de arde
re în focare; Arderea combus
tibililor gazoși; Arderea com
bustibililor lichizi; Arderea 
combustibililor solizi; Arderea 
combinată a mai multor 
bustibili;

stalațiilor de ardere; Arderea 
și instalații de ardere inten
sificată a combustibililor; Pro
bleme tehnico-egongmlce pl.e 
'ălSȘSrii tipurilor de instalații 
de ardere a combustibililor.

Cartea se adresează ingine
rilor termotehnici și termo- 
energeticieni, cercetătorilor, cor
pului didactic și studenților 
în specialitățile corespunză
toare.

520 pag., 42 lei.

executînd, paralel 
și turnarea planșeelor. 
au fost puse în lucru 

o creșă, — cămin 
cooperatist, ca front 

constructorii din 
blocuri din seri-a
fiind deja înălțate pînă 
Intr-o situație mai sla- 
șan fierul 
puțuri a

cu
La 

noi 
un 
lu-

șl
de

Vulcan
C, pri-

evacuarea 
apă din puțuri, 
nu-i montată), 
capacitatea de

Petrila unde 
blocului B 5 
sapă anevo- 

slngură pom- 
viiturilor pu- 

macaraua

producție 
de lucru

MU

Primul lot de 5 bucăți stîlpi hi
draulici a fost experimentat în aba
tajele minei Lupeni in 1967. Ca ur
mare a rezultatelor bune obținute 
in timpul experimentării, în planul 
de producție al uzinei pe anul a- 
cesta au fost prevăzuțl 2 000 stîlpi 
hidraulici. In timp ce procesul teh
nologic dc fabricație a noului tip 
de stîlpi a fost definitivat, colec
tive ale uzinei studiază intens pro
totipurile a noi utilaje. Astfel, se 
lucrează la proiectarea grinzilor a-

Puțul 
către

nou înaintează 
inima adîncului

trecute l-a mina Vulcan au 
lucrările de săpare a puțu-

Zilele 
început 
lui nou. Executarea lucrării se face 
după sistemul devenit clasic în Va
lea Jiului, adică săparea și betona- 
rea 
300, brigada condusă dfe Drăgan 
Dumitru mai are de avansat peste 
300 metri.

edneomitent. Pînă la orizontul 
brigada condusă

în curind noua tncinlă a minei Vulcan va Si dată In funcțiune.

REDUCEREA CHEITEIEEILOR
NEECONOMMOASE
0 SARCINA IMPORTANTA

In cadrul preocupărilor pen
tru ridicarea eficienței activi
tății economice și reducerea 
prețului de cost, un loc im
portant îl ocupă diminuarea 
și eliminarea cheltuielilor ne- 
economicoase. Pentru traduce
rea în viață a sarcinilor pri
vind ridicarea eficienței eco
nomice, conducerea Întreprin
derii electrocentrale Paroșeni 
a căutat continuu să înlăture 
deficiențele din activitatea în
treprinderii oare pot să de
termine cheltuieli neeconomi- 
< oa se.

Astfel, în vederea încadrării 
in normativul mijloacelor cir
culante pe fiecare element în 
parte, pentru a se evita crea
rea de supranormative care 
conduc la credite pentru îm
prumuturi restante, au fost a- 
nallzate trimestrial în comite
tul de direcție stocurile de 
materiale, renunțîndu-se din 
timp la repartițiile ce nu-și 
aveau asigurat consumul în

loca- 
timp 
a e- 
men-

neecn- 
de 289 
cauzele 

aceste

trimestrele următoare. De ase
menea, pentru evitarea 
țiilor s-au luat măsuri din 
pentru buna organizare 
chiipelor de descărcare și
tinerea în stare de funcționa
re a utilajelor ce deservesc 
depozitul dc cărbune.

Cu toate măsurile luate, tre
buie să arăt că în primele 8 
luni ale anului, 1. E. Paroșeni 
a înregistrat cheltuieli 
nomicoase în valoare 
mii lei. Grupate pe 
care le-au determinat,
cheltuieli se repartizează ast
fel:

— locații C.F.R. 1 mie Iei;
— dobînzi pentru împrumu

turi restante 52 mii lei;
— pierderi din casări mij

loace circulante 223 mii leii
— dobînzi și penalizări 13 

mii lei.
Din analiza cauzelor care 

au determinat aceste cheltuieli 
'neeconomicoase reies urmă
toarele :

Dobinzile pentru împrumu
turi restante s-au plătit pen
tru stocurile supranormative 
de cărbune in luna aprilie, ca 
urmare a suplimentării repar
tițiilor pe această lună cu cca. 
70 000 tone, suplimentare im
pusă de situația existentă în 
sistem și pentru care nu s-au 
obținut creditele necesare de
cît la sfîrșitul lunii.

Pierderile la casări repre
zintă piese de schimb pentru 
pompele Bagger care, datorită 
unei soluții tehnice de îmbu
nătățire a sistemului de eva
cuare a zgurei, au fost înlo
cuite cu alt tip de pompe, iar 
prin faptul că acestea au fost 
unicate în tară nu s-an găsit 
alte metode de valorificare a 
pieselor de schimb decît casa
rea lor. Valoarea mare a pie
selor de schimb existente pen
tru pompele Bagger s-a dato
rat faptului că înlocuirea a- 
cestora se făcea la intervale 
scurte datorită uzurii, fapt ce

ma
in?-
ne-

să se alcătuiască 
să se treacă la

și-i va surprinde pe 
nepregătlți.
este necesar ca încă 

planuri 
realiza- 
stabillte 
nu-i gă-

pe constructori, 
timp a fronturile^ de 
perioada rece, înc.ieie- 
a lucrărilor sezoniere 
centralelor termice In 

asigurarea

V •

în
lot
se 

bu- 
ne-

decvate acestor stîlpi din care 
1969 se va confecționa un prișr 
pentru încercări. De asemenea, 
preconizează executarea a 100 
câți transportoare blindate TR 2
cesare pentru echiparea abatajelor 
frontale și care, față de tipul TR 3, 
prezintă o serie de avantaje. In a- 
relași timp se studiază realizarea 
unui prototip de stîlp hidraulic cu 
circuit deschis, pentru ca mai tîrziu 
să se ajungă la executarea de sus
țineri miniere complexe.

impunea crearea unui stoc 
mare de piese de schimb — 
ca rotoare și carcase.

Amenzile și penalizările fii 
valoare de 13 mii lei s-au plă
tit pentru lipsă de disponibil 
în cont la termenele de văr
sare a beneficiului și impozi
tului pe circulația mărfurilor.

Plățile pentru dobînzi afe
rente împrumuturilor restante 
au avut un caracter inciden
tal și nu s-ar fi putut evita 
decît numai prin scurtarea ter
menului de obținere a împru
mutului necesar și, implicit, a 
sumei dobînzilor.

Comparativ cu trimestrul I, 
cînd s-an înregistrat cheltuieli 
neeconomicoase în valoare de 
235 mii lei, în următoarele 5 
luni acestea au fost reduse la 
54 mii lei. Măsurile luate de 
conducerea întreprinderii au 
fost deci eficiente în direcția 
înlăturării cauzelor care gene
rează plăți de dobînzi pentru 
împrumuturi restante și locații 
C.F.R. Urmează ca pe viitor 
să dăm o mai mare atenție 
tuturor factorilor care ar pu
tea conduce la înregistrarea 
de cheltuieli neeconomiconse. 
Sîntcni convinși că comitetul 
de direcție va depune toate e- 
forturile pentru înlăturarea 
cheltuielilor neeconomicoase 
care încarcă nejustificat pre
țul de cost și conduce la di
minuarea beneficiilor.

SERB MIRON 
contabil șef I. E. Paroșeni
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T V
10,30

11,38

limbii 
limba 
lecției
limba 

lecției

română, 
în 

române, 
franceză 
de luni) 
engleză 

de mar-

Miercuri 25 septembrie
Ciclul matematică • Te
ma „Relații".
Ciclul limba
Tema : Introducerea 
gramatica 
Curs de 
(reluarea 
Curs de 
(reluarea 
ti).
TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul „Ci
bernetică". Concepția ac
tuală în cibernetică (te‘ 
luare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru școlari: Tema: 
„Cârtea tnea-1, fiule, o 
treaptă". Transmisiune 
de la Biblioteca Acade
miei.
Telecronlca economică. 
Tema: „Cum se pot re
duce cheltuielile materia
le de producție".
Curs de limba 
Club XX — 
pentru tineret. 
Telejurnalul de
Buletinul meteorologic. 
Studioul de poezie: Par
tidului.
Muzică populară româ
nească.
Transfocator: 
montele.
„Cele mal 
zece" (muzică 
Avanpremiera.
Tele-cinemateca: „In a- 
murg" — producție a 
studiourilor franceze. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18,00

18,30
19,00

germană, 
emisiune

19,30
19,50
20,00

seară.

20,10

20,25

20,45

21,10
21,25

Medica-

frumoase... 
ușoară).

23,05
23,15

ANONIMUL
In procesul de informare cotidiană, 

presa acordă spații largi temelor le
gate de relațiile dintre oameni. Sînt 
prezentate publicului cititor cele 
mal diverse aspecte ale acestor re
lații, iar In cazurile cînd pe par
cursul relațiilor amintite apar în
călcări de norme, ele sînt supuse 
oprobriului public. In combaterea ac
telor antisociale, un rol deosebit 
de important îl au sesizările pornite 
din rîndul cititorilor, care în celt? 
mal multe dintre cazuri, poartă și 
mesajul opiniei publice care înfie
rează sfidarea strădaniilor colecti
vității, condamnă atitudinile 
frînează într-un fel sau altul 
greșul social.

Sesizările făcute cu un înalt 
rtt obiectiv și la timpul oportun 
Ia elucidarea unor complicate
pecte ale vieții cotidiene în con
textul cărora telul suprem, scopul 
final, este 
măsura în 
ma opinia 
de lucruri 
obiectivă, 
proces de
deci se ajunge mal repede Ia sco
pul urmărit, luarea de măsuri. In 
acest caz, identitatea celui care 
face sesizarea, sau furnizează re
pere pe calea depistării încălcării 
normelor amintite mai înainte, 
constituie suportul moral, garanția

ce generează, 
des, acel ana- 

anoflimăt în

se

care
pro-

spl- 
duc 
as-

triumful adevărului. In 
care scopul de a 
publică despre o 
se sprijină pe o 
adevărul cunoaște 

cristalizare mai

infor- 
stare 
bază 

un 
rapid,

In deplasare, 
mai meritoriu 
desfășurat în 

timp ploios, 
arbitraj vădit

Etapa a Vl-a a diviziei C la fotbal 
a adus echipei studențești satisfac
ția unui rezultat egal 
Rezultatul este cu atît 
cu cit partida s-a 
condiții nefavorabile: 
, eren alunecos și un
părtinitor pentru gazde. Studenții 
au dominat majoritatea timpului pe- 
riclitînd deseori poarta adversă prin 
Răsădeanu, Pănescu, Munteanu sau 
Bălăneanu. Mijlocul terenului a fost 
domipqt de oaspeți printr-o țesă
tură de pase și allernarea jocului 
de mijloc cu deschideri în adîn- 
cime spre cele două extreme.

In repriza a doua elanul gazde
lor n-a mai putut fi dublat de o 
rezistentă fizică suficientă. Profitînd 
de acest lucru studenții au atacat 
și mai insistent poarta adversă, au 
șutat des, obtinînd numeroase lo
vituri de colț. La una din aceștia, 
Constantinescu venind din apărare

minutul 87 la o învăl- 
careu.
fi remarcată comporta- 
echipe Știința și în mod 
lui Marincan, Constan- 

și Pă-

faptelor relatate. Dar să urmărim 
ce se întîmplă în cazul lipsei aces
tei idenlMăți, lipsă 
din păcate destul de 
cronic și enigmatic 
practica sesizărilor.

Cîteva exemple înlocuiesc cu pri
sosință orice „argument" în susți
nerea Utilității acestei greșit înțe
lese discreții.

O sesizare, 
prezență unul 
tate oarecare, 
focului (aidoma Iul FrometăU) este 
învinuit de toate relele păfftîntului. 
La o anchetă minuțioasă se dove
dește că „marele păcat" al șefului 
încriminat este că nu permite nici 
o abatere de la normele de mun
că, este exigent cu alții și cu el 
însuși. Pe deasupra mai e și perse
verent în aplicârea unui principiu : 
după faptă și răsplată. Firelâ duc 
însă mal departe și un mic „amă
nunt” înlesnește identificarea anoni
mului. Face parte din tagma celor 
care sosesc la lucru cu zece mi
nute „după", iar după zilele de sa
lar are nevoid de cîte o zi două 
din „cauză de boală".

Intr-o altă corespondentă, un lu
crător din comerț este trimis la 
marginea societății pentru felul cum 
se poartă cu clientela. „Are atitu
dini necivilizate față de cumpără
tori (autorul rîndurilor folosește 
pluralul, cînd colo el singur este 
implicat în chestiune) și aste lipsit 
de orice urmă de solicitudine". Fil
mul acestui caz limpezește situația 
în numai cîteva secvențe. Cel „le
zat" a pretins slujitorului de după 
tejghea să-i satisfacă niscai dolean
țe care sînt incompatibile cu Cele 
mai elementare norme ale comerțu
lui civilizat. De aici epistola cu un 
număr nesfîrșit de invective în cară 
n-a mai rămas loc și 
vindvâtă semnătură.

Un cadru didactic 
spre oprobriu public 
ronizează" elevii si. 
al acestei „atitudini", părinții 
piilor în cauză suferă un adevărat 
proces de macerare. „Copiii nu stnt 
apreciati la justa lor valoare, ceea 
ce face ca notele să nu fie date

db pildă, semnalează 
șef „Tău" la o uni
cate In afara răpirii

pentru o ne

este „propus" 
deoarece „te- 
drept rezultat 

co-

cu un înalt simț al răspunderii" 
spune în coaittauare în defavoarea 
cadrului didactic respectiv. La pri
ma aluzie pe marginea sesizării, 
dascălul cu tîmple argintii ( cu o 
activitate prodigioasă 
dagogic) „ghicește" 
căre putea să facă 
„plîngere", deoarece, 
tevă zile în urmă, 
lase" 
d-ia progeniturii penttu 
dea cu tifla „onoarei 
gfiijotâte",

O tîiiără fată este 
stîlpul infamiei pentru 
privește viața și modul cum 
ttrît onoarea și reputația pe 
ginea prăpastie! de unde nu 
există scăpare". Colectivul în 
locul căruia muncește „fata 
să pe marginea prăpăstiei" 
nifestă indignarea 
spuse la adrdsa unui component al 
lui. Conducerea întreprinderii îșl 
formulează în scris dezaprobarea 
față de acuzația otrăvitoare, por
nită din hăul relei voințe. Anonimul 
rîndurilor pline de imputații se 
numără, cu siguranță, printre acel 
cărora făta în cauză nu le-a „ono
rat" un rendes-vous dubios 
și simplu a întors spatele 
deșănțate.

Dincolo de diversitatea 
Hor din care se adapă autorii 
sizărilor de acest qdn, dincolo de 
„exactitatea" si „autenticitatea" te
melor abordate, în absoluta lor ma
joritate, rîndurile anonimilor au o 
trăsătură comună indubitabilă : mis
tificarea adevărului. Acești țesă
tori de intrigi, orbiți de porniri 
meschine, incoerenți în aprecierea 
oricărui act social, au fost înfierați 
de omenire din cele mai vechi tim
puri.

Un 
lelor 
menii 
le tină oglinda în față", 
de scrisori anonime 
mult, cu condiția oa oglinda să fie 
din aceea dare deformează Imagi
nea fizicului pe măsura infirmității 
spirituale.

Tiberiu KARPATIAN

pe tărîm pe- 
numele celui 
o

cu 
acesta 

cîteva puncte în

asemenea 
numai cî- 

„solici- 
plus la me-
ca ea să 
' familiei

chemată 
„felul

nu 
în-

la 
cum 
Și-a 

mor
măi 
mi j- 

ajun-
îșl ma

la auzul celor

sau pur 
ofertelor

domenl-
se-

mare creator de frumos al zi- 
noastre spunea deunăzi : „Oa- 
au nevoie de cineva, care să 

Autorii 
cu atît mai

Dudas, 
cum am

Victor,
de Pop

Mladin și Neagu. 
mai arătat, arbitrul 
din Turda, ajutat 

Aurel și Palko Er- 
avantajat în mod 
De altfel studenții

a înscris cu capul în minutul 60 de 
joc. Gazdele forțează egalarea care 
survine în 
mășeală în

Merită a
rea întregii 
deosebit a
tinescu, Tudor, Munteanu 
nescu. De la gazde s-au remarcat 
Damian,

După
Popescu 
la tușă
nest din Cluj a 
vădit pe gazde.

mai marcat un gol perfect vala- 
prin Tudor. Arbitrul acordă, a- 
la intervenția antrenorului echi- 
gazdă a anulat golul. Frustată 

un gol, și de o lovitură de la 
metri, echipa studenților' a tre

au
bil
poi
pci 
de
11
buit să se mulțumească cu un sin
gur punct.

S*au luai 
măsuri... 
ulterioare

trebăm, desigur bine intenționați; 
nu s-ar fi putut preveni o asemenea 
stare do lucruri pntotr-un control 
sistematic 
I.L.L. ?

din partea organelor

din
G. I.

Faza județeană 
republican de popice

In zilele de 21 și 22 
la Hațeg, s-a desfășurat 
teană a 
masdulin 
perechi, 
sarea a 400 bile mixte, primele trei 
locuri au fost ocupate în ordine de :
1) Tiirok Mihai — Petrila 1 674 p.d.;
2) Zanela Valentin — Hunedoara

a campionatului

I;

'i

I
I

■ i

ii t
!

campionatului 
de popice 
La individual,

septembrie, 
faza jude- 
republican 

individual și 
după lari-

■

1 632 p.d.; 3) Buortesch Ștefan — 
Deva I 600 p.d.

La perechi, primele trei locuri au 
fost ocupate de: 1) Tordk Mihai— 
Petrila și Cosma Ștefan — Vulcan i 
2) Buortesch Ștefan — -Dărăbut 
loan, ambii din Deva și 3) Zanela 
Valentin — Grameth Martin Hune
doara.

La articolul „Blocul coteț 
inima orașului", apărut în ziarul 
nostru nr. 5822, conducerea între
prinderii de locuințe și localuri 
Petroșani ne răspunde, textual:

„In urma controlului efectuat la 
fața locului, s-a constatat că cele 
sesizate, sînt juste. Sectorul I.L.L. 
Lupeni a verificat cele publicate și 
a luat măsuri ca din magaziile și 
uscătoriile din subsolul blocurilor 
să dispară orice urmă de pasăre. 
Astfel, în momentul de față nu mai 
există în blocuri mici un locatar 
care să aibă găini, rațe, gîște sau 
altfel de păsări".

Bune și măsurile ulterioare. In-

Se va 
îmbunătăți 
difuzarea ?

In urma apariției articolului -.Di
fuzarea cărții în orașul Lupeni", 
conducerea Centrului de librării 
Deva ne comumică: „Sîntem de 
acord cu cele arătate de dv. despre 
unitatea Librăria noastră nr. 22 Lu
peni. Noi am cunoscut atmosfera 
șl condițiile de muncă din unitate. 
Ca urmare, aiu fost luata măsuri atît 
pefitru înlocuirea personalului cit și 
pentru remedierea deficientelor".

6RUPUL ȘCOLAR MIRIER
PETROȘANI

ANUNȚA
Intre 25-—30 septembrie 1968 se va ține examenul de 

admitere Ia cursurile postliceale (fost Școala tehnică de per
sonal tehnic), secția electromecanică, mașini și utilaje.

Examenul se va da Ia:

— MATEMATICA — SCRIS ȘI ORAL.

— FIZICĂ — ORAL.

- Informații suplimentare, la secretariatul școlii, str. Re
publicii nr. 7, telefon 1574 — 1575.

Baza de desfacere 
a produselor petroliere 
TIMIȘOARA 

DEPOZITUL PETROȘANI
angajează :

— UN MECANIC AUTO
— UN IĂCĂTUȘ VERIFICATOR ARAGAZ

LA DOMICUIU

— UN PAZNIC IA DEPOZIT
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

iii nomenclatoarele legislative în vigoare.

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele
7—15 de la șeful depozitului din Petroșani — telefon 1242.

Centrul 
pentru valorificarea 

legumelor și fructelor 
PETROȘANI 

angajează 
© MERCEOLOG VOIAJOR, SALARIZAREA 1 300 IEI. 
@ ȘEF DEPOZIT AMBALAJE, SALARIZAREA 1 175 LEI. 
@ ZIDAR, SALARIZAREA CONFORM CALIFICĂRII. 
® ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE AUTORIZAT, SALARIZA

REA CONFORM CALIFICĂRII.
® CALCULATOR I, SALARIZAREA 935 LEI.

® MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU SORTĂRI. SALA
RIZAREA 700 LEI LUNAR.
Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 

întreprinderii, telefon nr. 1555.

Rad i o

Cau! cu luminarea un îm
pletitor de răchită pentru o 
comandă specială, bine plăti
tă : un coș de pescar. Nu un 
coș din acela mititel, cu zgar
dă de al ir na! ne după git. U- 
nul mare I Mai precis lung. 
Cil de lung? Atîla I Cind spun 
utila, închipuifi-vă că mă ve
deți cu brațele desfăcute, în
tinse zdravăn intr-o parte și 
alia, așa cum demonstrează 
pescarii foarte serioși lungi
mea peștilor pe care abia pri
didesc să-i scoată < 
din cea mai umilă

Cind mă gîndesc 
mea comodă și la 
care mă așteaptă cu 
iu! coșului pe care o să-l am, 
zău că-mi vine să renunf. Dar 
nu pot, din motive infinit mai 
puternice. F. in joc un lucru 
grav. Anume un atentat la o- 
noarea de pescar. Si-n numele 
onoarei, mai ales cînd e vorba 
de una de pescar, trebuie să 
fim cavaleri și să scoatem sa
bia.

O fac în numele solidarită
ții mele cu doi pescari — spor
tivi mai vechi, care în viata 
lor n-au cedat nici o dată is
pitelor braconajului și nici nu 
le-a trecut așa ceva prin gînd. 
Tocmai acești demni pescari, 
mai precis onoarea lor, a că
zut victimă unei uneltiri.

Prietenii mei,. Jimboreanu 
Cornel din Petroșani și Sera
finceanu George din Vulcan 
au lost acuzați pe nedrept că 
au încălcat legile pescuitului 
sportiv în lacurile din Rete
zat., Că ar fi fost prinși pes
cuind cu șiruri cu zeci de cir- 
lige, că ar fi capturat pești 
sub dimensiunea permisă, că ar 
ii secătuit astfel fauna lacuri
lor alpine din acest masiv. Cu 
un astfel de fleac, ăia de la 
Ocolul silvic Retezat s-au lău-

dat și-n „Steagul roșu" intr-un 
articolaș iăcind caz de curaj 
și bărbăție in luptă cu braco
nierii... Nu pot ii decît de a- 
cord cu prietenul meu Jimbo- 
reanu cum că asemenea afir
mații eronate in '/.iar ii lezea
ză ș; fi compromite în mori 
public cinstea, onoarea și re
putația de care s-a bucurat 
pină in prezent. Si cu amicul

boreanu au fost găsiți mînuind 
împreună un șir, iar alt șir 
era ancorat la cele două 
luri ale iacului Ana și 
-testinat braconajului in 
oul nopții, susține Ocolul 
vie Retezat.

Bine le-o spune prietenul 
meu Jimboreahu cînd susține 
că alea nu erau șiruri. Nu 
s-a stabilit încă in mod legai

ma- 
era 

tim- 
sii-

cu undita 
băltoacă. 
Ia firea 

greutățile 
i transpor- ATENTAT

FOILETON la onoarea
de pescar

meu Serafinceanu care cere 
ferm să se stabilească adevă
rul și care e hotăril ca, dacă 
nu i se va face dreptate, să 
se adreseze altundeva.

Da dom'le. Prietenii mei 
pescuiau pașnic, foarte spor
tiv într-un lac din Retezat. La 
un moment dat s-au apropiat 
de ei patru inși de la Ocolul 
silvic Retezat și, învîrtind pro
vocator niște puști de vină- 
toare, i-au obligat să accepte 
un control. Prietenii mei — 
bucuroși, că erau în mare re
gulă. Numai că, ăia de la o- 
colul silvic aveau rău de mun
te, deoarece au confundat și
rul cu undife, au uitat 
mere ca lumea și nici 
deau bine.

— Tov. Serafinceanu

să au
riu ve-

șl Jim-

din cile muște artificiale se 
compune un șir și este cu
noscut că pot pescui cu muște 
artificiale legate din loc in toc, 
la capătul cărora pescarul 
poate să aibă kilometri în
tregi de nylon. Amicul Jimbu- 
reanu fine bine minte că a- 
vea pe șir 13 musculije, fie
care cu cîrllgul ei, iar Sera
finceanu — mai modest — nu
mai 9. De unde le-o fi ieși! 
celor de la Ocolul silvic Re
tezat 40 de cîrlige la numă
rătoare ? De bună 
știu să numere!

— Asupra celor 
feni au fost găsiți 
din care 12 sub
de 17 centimetri — susfin cei 
de la ocolul silvic.

Nu Vă luafi după asemeneu

seamă, nu

doi cclă-
38 păstrăvi, 
dimensiune,

vorbe. Cînd au fost prinși, păs
trăvii erau atîla 1 — adică e- 
xact cit vă arătam la început 
desfăclnd zdravăn brațele. Dai. 
intre timp, păstrăvii au mai 
scăzut. Și încă cum au scă
zut, căci stînd acolo sărâfi, 
supărafi că i-au prins și le-au 
întrerupt vagabondajul prin 
apă, păstrăvii s-au răzbunat 
pervers: și-au redus lungimea 
sub 20 centimetri, numai 
ca să-i bage pe amicii 
la apă I

Dclr un luerti m-a milinit 
mai mult. Solidar cu an 
mei am făctit o întrebare În
drumătorului clubului Vinăto- 
rilor șl pescarilor sportivi din 
Petroșani, Costoi Petre. M-ăni 
prefăcut că mi-e indiferent, nu
mai să văd, ce zice :

— Tovarășe Costoi, ce-i cu 
cazul lui Serafinceanu și Jim
boreanu, știli dumneavoastră, 
cu pescuitul în Retezat ?

— Ce pescuit ? Au fost prinși 
brticonind. N-au dreptul să 
pescuiască decit cu trei cirli
ge finind undifa în mină. Nu 
cu șirul! Și apoi, Jimboreanu 
nici n-are dreptul să pescu
iască. Nu și-ă vizat permisul 
ne 1968 și nici n-d plătit taxa. 
Sini braconieri și-i 
din club.

fată, 
neri îi 
rămină 
pescari 
și numai adevărul, mă 
pescar sportiv, să fiu eu acolo. 
D-aia caut înnebunit pe cineva 
să-mi facă un coș de pescuit. 
MareI Lung 1 Atîla... cit să 
încapă păstrăvii cit delfinii 
care abia așteaptă să le arunc 
momeala !

așa 
met

excludem

pentru niște 
dau afară. Dar 
totuși cineva 

care să spună

presupu- 
că să 

Intre 
numit 

inscriu

Un viitot pescar sportiv 
Pentru conformitate 

C. CONST.
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GOSPODINE
APROVIZIONA ȚPVA

DIN TIMP
CU LEGUME ȘI FRUCTE 

PENTRU IARNA
MAGAZINELE C.L.F, VĂ OEERĂ UN BOGAT SORTI

MENT DE PRODUSE DE BUNĂ CALITATE.

PRIN DEPOZITELE C.L.F. DIN PETROȘANI ȘI LUPENI 
PUTEȚI FI SERVITE I.A DOMICILIU CU RĂDĂCINOASE. 

VARZĂ ȘI CARTOFI PE BAZĂ DE COMENZI DEPUSE DE 
DUMNEAVOASTRĂ. APROVIZIONAREA LA DOMICILIU 

VA ÎNCEPE LA 10 OCTOMBRIE A. C.

Joi 26 septembrie

PROGRAMUL I: 6,00—8,25 Muzi
că și actualități j 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată ,- 9,00 Buletin de știri ; 9,05 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Teatru scurt: „IN SANIE" de An
ca Bureăn și Gh. Panco; 9,50 Mu
zică instrumentală; 10,00 Cîntecc
de muncă; 10,10 Pagini din opere
te ; 10,30 De la frunză la marile 
ansambluri folclorice; 10,45 Aria 
de concert opus 65 de Beethoven ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Ora 
specialistului : Știința conducerii în
treprinderii ; 11,25 Arii din opere;
11.45 Sfatul medicului : Bolnavi vi- 
novați de suferințele lor; 12,00 Mu
zică ușoară; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferați 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,20 Soliști și orchestre de1 muzi
că ușoară; 14,00 Cintece populare; 
14,15 Tot înainte (ediție pentru pio
nieri); 14,35 Radio-publicitate; 14,50 
Cîntă Doris Day; 15,00 Buletin de 
știri; 15,30 Consultație juridică;
15.40 Program susținut de Ilinca 
Cerbacev și Luigi lonescu; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Melodii popularei 16,30 Corespon
dență specială; 16,45 Luminile ram
pei; 17,15 Antena tineretului ; 17,45 
Partidul meu iubit —• cîntece ; 16,00 
Buletin de știri; 18,02 Tribuna ra
dio ; 18,15 Vechi melodii populare;
18.40 Pagini celebre din opere; 19,00
Radiogazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră i 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Țării, 
Inima și versul; 20,20 Cîntece popu
lare ; 20,35 Cîntă Luminița Dobres- 
cu și Gus Bacchus; 20,55 I Noapte 
bună copii; 21,00 O melodie, doi 
interpreti; 21,05 Scriitori laj micro
fon — Nicolae Jianu; 21,25 Soliști 
străini care au cîntat pe scenele 
noastre ; 22,00 Radiojurnal, j Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Din re
pertoriul Luminiței Cosmin ; 22,30
Moment poetic; 22,35 Pagini din 
operete; 23,00 Muzică ușoară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—5,00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II: 7,00 Cîntece
populare cu Mâgda Constantinescu i 
7,10 Tot înainte; 7,30 Buletin de 
știri; 7,45 Program de marșuri; 
8,00 Muzică populară din Transilva
nia ; 8,30 Buletin de știri i 8,35 
Suita de balet „Medeea" de Samuel 
Barber; 9,00 Pagini din opera „Con
chita" de Zăihdonai ; 10,00 Buletin
de știri; 10,05 Portrete muzicale; 
10,30 Vreau să știu; 10,55 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 11,15 
Tineri interpret de muzică ușoară;
11.46 Sonatina pentru pian de Ro
meo AleXandrescu ; 12,00 Buletin de 
știri i 12,15 Din cele mai îndrăgite 
melodii populare; 12,30 Selectlun! 
din opereta „Liliacul"; 13.15 Buchet 
de melodii populare; 13,30 Din ță
rile socialiste; 13,50 Recital de o- 
peră Nicolae Florei; 14,00 Radio
jurnal; 14,03 Concert de prînz; 
15,00 Mozaic sobor; 15,45 Cîntă 
orchestra de muzică populară „Cer- 
negura" din Piatra Neamț; 16,15 
Jocuri popularei 16,20 Sfatul me
dicului ; 16,25 Pagini vocale și or
chestrale de muzică ușoară; 17.00 
Radiojurnal; 17,15 Prelucrări din 
folclor; 17,40 Radio-publicitate i
18,00 Maeștri al muzicii corale: 
Sabin Drăgoi ; 18,30 Memoria pă- 
mîntnlui românesc; 18,50 Melodii 
interpretate la trompetă; 18,55 Bu
letin de știri; 19,00 Concert de 
muzică populară i 19,30 Carnet plas
tic; 19,45 Selectiuni din operete 
românești ; 20,06 Turneul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii în R.D. 
Germană; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 O primă audiție românească; 
opera radiofonică „Jertfirea Iphige- 
niei" de Pascal Bentoiu ; 21,45 Fo
noteca de aur — Lucian Blaga; 
22,00 Muzică de cameră; 22,30 Mu
zică ușoară; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Pagini din opera „Apus de soare"; 
24,00 Revista cîntecelor; 0,55—1,00 
Buletin de știri.

MICA 
publicitate

VÎND casă, trei camere, bu
cătărie, bale, grădină — str. 
Vilelor, 17 Petroșani, preț 
convenabil. Informații în sir. 
Republicii 72.
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Deschiderea celei de a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale

NEW YORK 24 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite: In prezența 
reprezentanților celor 124 de 
state membre, marți după-a- 
miază a avut loc la Palatul 
Națiunilor Unite din New 
York, deschiderea oficială a 
celei de-a 23-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. Ședința inau
gurală a fost deschisă de pre
ședintele sesiunii precedente, 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu. 
El a rostit în Adunarea Gene
rală o cuvîntare care a fost 
urmărită cu viu interes de de
legați.

Din cele aproape 100 de 
puncte propuse să fie înscrise 
pe ordinea de zi a noii se

DISCURSUL TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MĂNESCU

Sesiunea a XXII-a, ale cărei 
lucrări s-au încheiat ieri — 
a spus vorbitorul — a hotă
rît — pentru prima dată — să 
acorde președinția acestui 
înalt forum unei țări aparți- 
nînd comunității socialiste. 
România. Delegațiile statelor 
membre au fost de acord în 
aprecierea că această alegere 
este o expresie a necesității 
ca toate statele, indiferent de 
regiunea geografică din care 
fac parte sau de sistemul so
cial-politic, să participe cu 
drepturi egale la funcționarea 
și îndrumarea activității Na
țiunilor Unite, aducînd con
tribuția specifică a personalită
ții lor,și reprezintă, totodată, 
o recunoaștere a rolului țări
lor socialiste pe arena mon
dială și în activitatea Organi
zației.

Statele Socialiste au promo
vat la O.N.U. numeroase idei 
și initiative, dintre care unele 
se numȘră astăzi printre reali
zările de seamă ale Națiuni
lor Unite. Aportul țărilor so
cialiste la acțiunile privind 
abolirea sistemului colonial, 
negocierile de dezarmare sau 
promovarea principiilor coo
perării economice internațio
nale, ca și în alte domenii, 
a lărgit și întărit substanțial 
activitatea Organizației, multi- 
plicîndu-i legăturile cu pro
cesele lumii contemporane.

Indisolubil atașată ideii con
struirii unei societăți capabile 
să asigure valorificarea plena
ră a înțelepciunii si energiei 
poporului și înflorirea multi
laterală a personalității uma
ne, în care crede în mod ne
strămutat și pentru realizarea 
căreia își consacră neabătut 
forțele sale, România acționea
ză în același spirit la Națiu
nile Unite.

Fundamental pentru căutarea 
în comun de soluții proble
melor care ne preocupă este 
respectul reciproc, cîntărirea 
obiectivă și cu bună credință 
a argumentelor, urmărirea per
severentă a rezultatelor.

Cred că tocmai datorită stră
duințelor conjugate ale sta
telor și a luării în considerare 
a unor propuneri de îmbună
tățire a prevederilor sale a 
putut fi elaborat Tratatul de 
neprofilare menit să constitu
ie un prim pas pe calea de
zarmării și să reprezinte un 
punct de plecare în direcția 
eliminării pericolului de răz
boi și, în primul rind, a pri
mejdiei nucleare. Devenind o 
condiție a supraviețuirii ome
nirii, dezarmarea se transfor
mă într-un obiectiv a cărui 
înfăptuire merită consacrarea 
energiilor tuturor statelor.

Vorbitorul a făcut în con
tinuare o trecere în revistă a 
transformărilor survenite în 
lume după cel de al doilea 
război mondial și a semnifica
ției acestora, subliniind că in
tensificarea preocupărilor în

Atacuri 
ale forțelor patriotice 
sud—vietnameze

SAIGON 24 (Agerpres). A- 
genția France Presse anunță 
că luni noaptea unități ale 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud au atacat cu rache
te instalațiile petroliere de la 
Nha Be, situate la 10 km de 
Saigon. Asupra instalațiilor au 
căzut 6 rachete de 122 mm, 
a căror explozie a incendiat 
peste 600.000 kg de carburanți. 
S-au semnalat morti și răniți. 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat luni sea
ra într-o altă regiune un atac 
cu mortiere asupra orașului 
Phong Phu. Localitatea este 
situată la 10 km est de Can 
Tho, orașul cel mai important 
din Delta fluviului Mekong. 
Numeroase obuze de mortiere 
au căzut asupra orașului.

In timpul atacului asupra 
localității Phong Phu s-au sem
nalat răniți și morti în rîn- 
durile trupelor sud-vietname- 
ze.

a 0. N. U.
siuni se desprind cîteva cate
gorii de probleme a căror în
semnătate scoate implicit în 
evidentă sarcinile majore pe 
care statele le încredințează 
spre soluționare acestei orga
nizații : promovarea de relații 
prietenești și de cooperare în
tre state prin respectarea prin
cipiilor înscrise în Carta O.N.U.; 
problemele dezarmării; proble
mele lichidării colonialismului 
și ale luptei împotriva rasis
mului și apartheidului ; proble
mele lichidării decalajului dez
voltării economice și ale pro
movării colaborării economice 
internaționale; problema rea
lizării universalității O.N.U., 
precum și numeroase alte pro
bleme apărute în evoluția vie
ții internaționale.

direcția sprijinirii eforturilor 
proprii ale statelor în curs 
de dezvoltare pe plan econo
mic și social se impune ca un 
obiectiv deosebit de actual al 
Organizației Națiunilor Unite. 
Solutionarea acestei probleme 
cardinale, legate de însăși e- 
xistența materială a popoare
lor și de aspirațiile lor fun
damentale de a se bucura de 
condiții demne de viată, a 
spus vorbitorul, ar fi mult în
lesnită de eliminarea surselor 
de încordare care persistă în 
diferite regiuni ale globului.

Pacea este indivizibilă : da
toria de a o apăra și întări 
este universală.

Existenta unor conflicte ca 
cel din Vietnam și Orientul 
Mijlociu a arătat ce pericol 
reprezintă menținerea îndelun
gată a unor focare de tensiu
ne, la rîndul lor generatoare 
de noi pericole pentru ome
nire.

Pentru statornicirea unui 
climat de încredere și coope
rare, care să elibereze omeni
rea de primejdiile și conse
cințele dezastruoase ale răz
boaielor, este astăzi mai ne
cesară ca oricînd mobilizarea 
acțiunilor tuturor statelor, ale 
tuturor guvernelor.

Destinderea internațională, 
indispensabilă pentru organi
zarea unei păci durabile în 
lume, constituie un procer 
neîntrerupt de identificare a 
domeniilor de interes general 
și a căilor de dezvoltare a 
cooperării pașnice între na
țiuni, prin concertarea acțiu
nilor tuturor statelor — mari 
și mici — în condiții de ega
litate, pe baza respectării per
sonalității și demnității fiecă
rei națiuni, prin luarea în con
siderare a intereselor fiecărui 
popor.

Cu tăria unei necesități o- 
biective se impune în rela
țiile dintre state respectarea 
principiilor consacrate în Car
tă — independenta și suvera
nitatea națională, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în tre
burile interne. Aceste princi
pii reprezintă cerințe funda
mentale care întruchipează 
năzuința popoarelor ca în via

Insulele Seychelles
Situat In partea vestică a 

Oceanului Indian, grupul de 
insule ce formează arhipela
gul Seychelles are o supra
față de circa 400 km.p. Prin
cipala insulă a arhipelagului 
este Mahe, unde se află și 
capitala coloniei, orașul Port 
Victoria.

Mahe, Amirante, Aldabra, 
Cosmoledo și Farquinar — 
slnt niște oaze de verdeață 
in mijlocul oceanului, care 
adăpostesc aproape 50.000 lo

După numirea comisiei de 
verificare a deplinelor puteri, 
participanții la lucrările sesiu
nii au ales prin vot secret pe 
președintele celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. A fost ales în a- 
ceastă înaltă funcție ministrul 
de externe al Guatemalei, E- 
milio Arenales Catalan. Nou! 
președinte al Adunării Gene
rale a rostit o cuvîntare.

In încheierea ședinței inau
gurale, membrii Organizației 
Națiunilor Unite au hotărît, 
prin aclamații, admiterea în 
această organizație a Swazi- 
landului, care devine astfel cel 
de al 125-lea stat membru al 
O.N.U.

ta internațională să domnească 
legea și încrederea între na
țiuni, constituind armătura pe 
care se pot construi în epoca 
noastră relații trainice, ba
zate pe stima reciprocă, în
tre toate statele.

Este o datorie a fiecărui stat 
membru, indiferent de mărimea 
sa, de a conlucra pentru a 
conferi vigoarea Organizației 
Națiunilor Unite, pentru ca 
ea să-și îndeplinească în mod 
eficace rolul ce îi revine în 
înfăptuirea destinderii. în dez
voltarea cooperării între na
țiuni

Organizația noastră trebuie 
să ofere un cadru în care toa
te statele lumii, fără deosebire 
de sistemul lor social sau de 
concepțiile lor filozofice, să-și 
aducă în mod nemijlocit con
tribuția la însănătoșirea vieții 
internaționale. Faptul că pînă 
în prezent nu au fost resta
bilite drepturile legitime la 
O.N.U. ale Republicii Populare 
Chineze, al cărui loc și rol în 
viața internațională sînt in
contestabile, și că o serie de 
alte state sînt menținute în a- 
fara sa .afectează opera între
prinsă de Organizația noastră, 
lipsind-o de aportul activ al 
popoarelor din aceste tari.

După ce a mulțumit grupului 
de state din Europa răsăritea
nă care au desemnat candida
tura României la președinția 
celei de-a XXII-a sesiuni a A- 
dunării generale, statelor apar- 
tinînd celorlalte grupuri geo
grafice pentru spiritul de coo
perare de care au dat dovadă, 
înlesnind astfel ■ exercitarea 
mandatului încredințat și a ex
primat sentimente de înaltă 
considerație fată de secretarul 
general, U Thant, Corneliu 
Mănescu a spus în încheiere . 
România, care participă cu în
credere și interes la Na(iunile 
Unite, va continua să sprijine 
Organizația Națiunilor Unite 
pe ‘măsura posibilităților ei și 
pornind de la principiile pe 
care și le-a pus la baza poli
ticii sale externe — fiind con
vinsă că acesteia îi revine un 
rol sporit in nobila operă de 
dezvoltare a cooperării între 
națiuni, de făurire a unei lumi 
a păcii și încrederii între [state.

cuitori. Naționalitățile care 
populează aceste insule sînt: 
franco-creoli, negri și indieni. 
Limbile uzuale sînt iranco- 
creola, franceza, iar limba o- 
ficială este engleza.

Acest grup de insule co- 
raliere, care formează arhi
pelagul Seychelles, este sub 
dominație engleză încă din 
anul 1794. După o dispută 
cu Franfa, arhipelagul ră- 
mlne colonie engleză, decla
rată colonie a Coroanei Bri

Scrisoarea secretariatului P.C.F. 
adresată secretariatului P. M. S. U.

PARIS 24. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Ziarul „L'Humani- 
te" publică scrisoarea adresată 
de secretariatul C.C. al P.C. 
Francez, către secretariatul 
C.C. al P.M.S.U. în care se 
reafirmă poziția P.C. Francez 
„în favoarea unei conferințe 
internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești care 
să aibă drept scop și rezultate 
întărirea unității de acțiune a 
mișcării comuniste internațio
nale pe baza principiilor noas-, 
tre comune". P.C. Francez 
consideră „ca o experiență uti
lă munca pregătitoare deja 
realizată în acest sens". „In

Comunicat pubicat de
VIENA 24 (Agerpres)., — In

tr-un comunicat publicat de 
ziarul „Volkstimme" se spune 
că „Biroul Politic al Partidu
lui Comunist din Austria este 
de părere că, în urma eveni
mentelor din Cehoslovacia, în 
sinul mișcării comuniste inter
naționale s-a creat o nouă si
tuație care face ca organizarea

Vizita delegației 
de specialiști români

PARIS 24. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Delegația de spe
cialiști români, condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re- 
Dublicii Socialisle România, 
si-a continuat vizita în sudul 
Franței.

In regiunea industrială Vau- 
vert (departamentul Gard), au 
fost vizitate Uzinele de con
serve Libaron și Uzinele de 
țevi și conducte din mase 
plastice Wavin, după care de
legația a luat cunoștință de 
modul de funcționare a siste
mului de desecări de la Sou- 
teyranne. In departamentul 
Herault, oaspeții români s-au 
interesat de amenajarea lito
ralului Languedoc (Russillon). 
Ei au vizitat stațiunea turisti-

Comentariile presei 
vest-germane cu privire la 
apropiata vizită a generalului 
de Gaulle la Bonn

BONN 24 (Agerpres). Co- 
mentînd apropiata vizită la 
Bonn a președintelui Franței, 
generalul de Gaulle, presa 
vest-germană se arată; în ge
neral, sceptică în legătură cu 
posibilitatea soluționării unor 
probleme pe care șeful statu
lui francez le va discuta cu 
cancelarul Kiesinger După 
cum se exprimă ziarul „Handel
sblatt", poziția negativă a 
Franței față de aderarea Marii 
Britanii la Piața comună nu 
foate fi schimbată. Dacă ba
riera pusă de Franța în calea 
integrării vest-europene nu 
poate fi ridicată, scrie „Han
delsblatt", este necesar cel pu
țin ca partenerii Franței în 
C.E.E. să se pună de acord 
pentru stabilirea unor relații 

tanice In anul 1903. Ca în 
majoritatea țărilor coloniale, 
economia acestui arhipelag 
o formează agricultura, ra
mură in care este ocupată 50 
la sută din populație. Cultu
ra principală este copra, ca
re formează de fapt 70 la su
tă din exportul coloniei; 
scorțișoara (24 la sută), vani
lia (5 la sută) etc.

Acest grup de insule, de o 
deosebită frumusețe, cu co
coț ieri și plaje scăldate de 
apele înspumate ale oceanu
lui, oferă amatorilor de exo
tic locuri de răgaz și destin
dere.

In fotografie : Vedere din 
capitala coloniei, orașul Port 
Victoria. 

același timp — se spune în 
scrisoare — noi considerăm 
că trebuie să fie întrunite ce
le mai bune condiții pentru 
a asigura succesul conferinței. 
In această privință apreciem 
că actualele condiții nu sînt 
cele mai favorabile. De aceea, 
partidul nostru a hotărît să 
ceară amînarea temporară a 
conferinței internaționale a 
partidelor comuniste și mun
citorești.

Reprezentanții noștri în co
misia pregătitoare vor avea 
mandat din partea Biroului Po
litic al partidului să prezinte 
și să susțină această cerere" ——

ziarul „Volkstimme"
consfătuirii mondiale a parti
delor comuniste să nu fie opor
tună în momentul de față". Bi
roul politic a adoptat, de ase
menea, „punctul de vedere po
trivit căruia continuarea lu
crărilor pregătitoare pentru 
consfătuirea partidelor comu
niste prevăzută să aibă loc în 
noiembrie la Moscova, n-ar fi 
nici utilă, nici oportună".

că modernă în curs de con
strucție de la Grande Motte. 
Membrii delegației au fost în- 
tîmpinati de senatorul Jean 
Bene, președintele Consiliului 
general al departamentului He
rault. președinte al Societă
ții de amenajare departamen
tală. — Sadh.

Continuîndu-șî călătoria, oas
peții români au vizitat, de ase
menea barajul pentru irigații 
de la Salagou. precum și noua 
facultate de științe și litere 
de la Montpellier.

Sîmbătă seara. Bernard Vau- 
gon, prefectul regiunii Lan- 
guedoc-Russillon, a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților ro
mâni.

Au mai fost vizitate, de ase
menea. stațiuni turistice și 
culturi din Delta Rhonului (La 

mai strînse cu Anglia în do
menii neprevăzute de Tratatul 
de la Roma

Lipsa din suita președintelui 
de Gaulle a ministrului său al 
armatelor sugerează ziarului 
„Die Welt“, ideea că tratativele 
franco-vest-germane nu vor 
prilejui noi deliberări în do
meniul militar. In sfîrșit, ■ un 
alt ziar vest-german — „Ge
neral Anzeiger" — se referă 
la o declarație făcută săptă- 
mîna trecută de cancelarul 
Kiesinger cu prilejul vizitei 
la Bonn a primului ministru 
olandez, declarație din care 
reiese că guvernul vest-ger
man este conștient și, în ace
lași timp. îngrijorat de im
pasul în care se afla Integra
rea vest-europeană. Opinia a- 
cestui ziar este că o eventua
lă încercare a cancelarului 
Kiesinger de a readuce aceas
tă problemă în dezbaterile ț e 
care le va avea cu de Gaulle, 
va eșua.

Noua Constituție 
provizorie 
a Irakului

BAGDAD 24 (Agerpres). La 
Bagdad a fost dată publicității 
noua constituție provizorie a 
Irakului, care a intrat în vi
goare începînd de la 21 sep
tembrie a.c. Actuala constitu
ție înlocuiește pe cea provi
zorie elaborată în 1954. In 
fata Republicii Irak, se spune 
în constituție, stă sarcina edi
ficării unui sistem economic 
care va fi orientat spre co
laborarea între sectorul social 
si cel particular. Potrivit noii 
constituții statul garantează 
proprietatea personală, care 
poate fi expropriată numai în 
cazul cînd acest lucru este 
reclamat de interesele statu
lui.

Constituția recunoaște drep
turile naționale ale arabilor și 
kurzilor în cadrul unui stat 
irakian unit, libertatea cuvîn- 
tului și a presei în limitele 
legilor în vigoare. Autoritatea 
supremă în tară aparține Con
siliului Comandamentului Re
voluției care alege pe preșe
dintele , tării, numește si de
semnează pe primul ministru 
și pe membrii guvernului, 
coordonează activitatea forțe
lor armate. Pînă la constituirea 
Adunării Naționale întreaga 
putere legislativă în Irak apar
ține Consiliului Comandamen
tului Revoluției.

Ședința Comite
tului Executiv 
al C.A.E.R.

MOSCOVA 24 (Agerpres) 
La 24 septembrie, la Moscova 
s-a deschis a 36-a ședință a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. La ședință participă 
vicepreședinți ai guvernelor 
țărilor participante la C.A.E.R.: 
Bulgaria — T. Țolov, Ceho
slovacia — F. Hamouz, R.D.G. 
— G. Weiss, Mongolia — D. 
Gombojav, Polonia — P. Ja- 
roszewicz, România — E. Dră- 
gănescu, Ungaria — A. Apro, 
U.R.S.S. — M. Leseciko. La 
ședința Comitetului Executiv 
participă, de asemenea, A. 
Grlicikov, membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia.

Ședința Comitetului Executiv 
se desfășoară sub președinția 
reprezentantului R.P. Ungare, 
A. Apro, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar.

în Franța
Camargue), precum și lucrări
le de ’ construcție ale auto
străzii Internaționale din Pro
vence.

Călătoria în sudul Franței a 
delegației române s-a încheiat 
cu vizitarea lucrărilor efectua
te de Societatea Canalului pro
vensal — și cu examinarea 
unor mașini agricole experi
mentale realizate de institute
le de cercetări agricole re
gionale. specializate în lucrări 
de terenuri irigate.

Marți dimineața. delegația 
de specialiști români, condusă 
de tov. losif Banc, s-a întors 
cu avionul în capitala Franței 
urmînd să-și continue progra
mul în regiunea pariziană

CURIER .
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La invitația Prezidiului So
vietului Suprem și a guver
nului sovietic, la 24 septem
brie la Moscova a sosit în
tr-o vizită oficială șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pah
lavi. La aeroport, înaltul oas
pete a fost întimpinat de Ni
kolai Podgornii, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și de Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliului 
de Miniștri.

Regele Hussein al iordani
ei, sosit intr-o vizită oficială 
la Cairo, a avut luni seara în
trevederi cu președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. 
Un purtător de cuvînt egip
tean a declarat că în timpul 
convorbirilor, care au avut 
loc cu acest prilej, șefii celor 
două state au procedat la un 
schimb de păreri privitoare la 
ultimele evenimente din Ori
entul Apropiat, au examinat re
lațiile dintre R.A.U. și Iordania, 
precum și unele probleme ale 
situației internaționale actua
le. La convorbiri au partici
pat șefii de state majore ale 
armatelor celor două țări și 
alte persoane oficiale.

Cea de-a 8-a conferință a 
reprezentanților forțelor arma
te din emisfera occidentală și-a 
început luni lucrările la Rio de 
Janeiro. Pe ordinea de zi se 
află probleme privind „coor
donarea acțiunilor împotriva 
mișcărilor de eliberare din A- 
merica Latină".

Delegația S.U.A. este con
dusă de generalul William 
Westmoreland, fost comandant 
suprem al forțelor americana 
din Vietnam, în prezent șeful 
statului major al forțelor ar
mate terestre americane. Cos
ta Rica, Haiti, Barbados și 
Trinidad-Tobago nu participă 
la această reuniune, care va 
dura cinci zile. Mexicul și Ca
nada au trimis numai obser
vatori.

Mai multe personalități mi
litare participante la confe
rință au afirmat că ideea cre
ării așa-numitei „forțe intera- 
mericane pentru pace", spri
jinită de S.U.A., nu va fi exo 
minată.

Luni, la Ciudad de Mexico 
au avut loc noi incidente în
tre studenții Universității na
ționale autonome aflați in gre
vă și poliție. In cartierul de
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Conferința
fărilor neposesoare 
de arme nucleare

Intervenția delegatului român
GENEVA 24 (Agerpres). — 

In Comisia a Il-a a Conferin
ței țărilor neposesoare de ar
me nucleare — care discută 
problema folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice — 
a luat cuvîntul delegatul ro
mân, Mircea Rebreanu. .

„Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare — a spus 
vorbitorul — stabilește pen
tru statele participante un an
samblu de obligații de foarte 
mare însemnătate în vederea 
folosirii de către toate națiu
nile a energiei nucleare în 
scopuri pașnice. Transpunerea 
în viață a acestor obligații 
constituie o cerință de cea 
mai mare importanță și ac
tualitate. Cea mai mare parte 
a popoarelor lumii este anga
jată într-un proces continuu 
și susținut de dezvoltare, în- 
chinîndu-și eforturile satisfa
cerii aspirațiilor de bunăstare 
șl progres economic și social. 
Mai mult ca oricînd știința joa
că un rol din ce în ce mai de
terminant în dezvoltarea eco
nomică.

Realizările științei și tehni
cii nucleare își aduc o contri
buție importantă în această 
privință, ponderea lor neputînd 
fi supraevaluată. De aci și preo
cuparea tuturor statelor de a 
beneficia de roadele acestor 
științe, prezente și esențiale a- 
proape în toate domeniile de 
activitate.

Consumul crescînd de ener
gie cerut de ritmul economic 
general în România face nece
sară atragerea resurselor nu
cleare în balanța energetică. 
Studiile efectuate prevăd con
struirea în viitorul apropiat a 
unei prime centrale nuclearo- 
electrice care să permită > re- 
gătirea industriei și cadrelor în 
vederea realizării unui program 
de dezvoltare a energeticii nu
cleare. Evaluările actuale arată 
că spre anul 1980 peste 10 la 
sută din totalul energiei elec

nord al capitalei, în apropierea 
Institutului politehnic național, 
s-a făcut uz de arme de foc. 
In timpul ciocnirilor două per
soane și-au pierdut viața și 
s-au înregistrat numeroși ră
niți.
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La Hanovra a avut loc o pu

ternică demonstrație de protest 
împotriva prezenței în oraș a 
lui Adolf von Thadden, președin- 
le Partidului național-democrat, 
de nuanță neonazistă. Thadden 
a încercat să țină o cuvîntare 
la o adunare electorală a 
partidului său, dar a fost ne
voit să renunțe. Ca urmare a 
acțiunii opiniei publice, auto
ritățile orașului Hanovra u re
tras aprobarea pe care o dă
duseră mai înainte pentru or
ganizarea adunării.

Felix Barra, secretarul gene
ral al sindicatului profesorilor 
universitari din Mexic, a cerut 
guvernului mexican să nu dea 
curs hotărîrii rectorului Univer
sității autonome din Ciudad de 
Mexico, Javer Barros Sierra, de 
a demisiona și să ordone ar
matei să părăsească clădirile 
Universității ocupate în pre
zent. El a arătat că, în caz 
contrar, profesorii universitari 
din Mexic vor demisiona.

• O®
Poliția din orașul Syracuse 

(statul New York) a folosit din 
nou luni seara grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăș
tia grupuri de negri care de
monstrau împotriva segregației 
rasiale. Trei persoane au fost 
arestate. Duminică seara, inci
dente grave s-au petrecut in 
cartierul populației de culoare 
din Syracuse, in cursul cărora 
6 persoane au fost rănite.

Președintele Nigerului, Ha- 
mani Diori, care efectuează un 
turneu printr-o serie de țări eu
ropene membre ale Pieței co
mune, a avut luni întrevederi 
cu membrii guvernului luxem 
burghez, cu oficialități ale Băn
cii Europene de investiții. Po 
trivit agenției UPI, în convor
birile cu membrii guvernului 
Luxemburgului au fost exami
nate problemele privitoare Io 
reînnoirea Acordului de asocie
re a celor 18 țări africane Io 
Piața Comună a cărei valabi
litate expira la 1 iunie anul 
viitor.

trice produse în România va 
fi de origină nucleară. Un ast
fel de program solicită pentru 
oricare țară, pe lîngă efortu
rile materiale ce le absoarbe, o 
justă îmbinare a participării in
dustriei proprii cu colaborare 
internațională, o dezvoltare co
respunzătoare a cercetării pen
tru a-1 susține, tinînd seama 
de progresele ce se întrevăd în 
acest domeniu.

Dreptul fiecărui stat de a fo
losi energia nucleară în sco
puri pașnice este de nedespărțit 
de dreptul său suveran la dez
voltarea economică Indepen
dentă și face parte integra ită 
din atributele suveranității' și 
independentei suverane.

Nivelul atins de știința, teh
nica și tehnologia nucleară 
pe plan mondial, stadiile deo
sebite de dezvoltare atinse de 
diferitele tari, necesitățile strin
gente în abordarea utilizărilor 
pașnice ale energiei nucleare, 
implicațiile și complexitatea a- 
cestor activități, impun cu [ne
cesitate o susținută cooperare 
pe plan international.

Această colaborare trebuie 
pusă pe baze temeinice de pă
tură . să creeze o certitudine 
pentru fiecare stat și pentru 
comunitatea internațională, că-și 
poate dezvolta activitățile nu
cleare pașnice nefrtnat, nestin
gherit și în condiții de egali
tate deplină.

Permiteti-mi ca în încheie
re — a spus Mircea Rebrea
nu — să subliniez importanta 
colaborării între toate statele 
șl, îndeosebi, răspunderea par
ticulară ce incumbă țărilor nu
cleare în reușita transpunerii 
în viată, în litera și spiritul 
lor, a prevederilor tratatului 
de neproliferare a armelor' nu
cleare și, prin aceasta, în crea
rea condițiilor necesare pen
tru folosirea enerqiel nucleare 
numai pentru scopuri pașnice 
spre satisfacerea năzuințelor de 
progres și pace ale omenirii".

După cum s-a anunțat la 
Santo Domingo, autoritățile do
minicane întreprind in prezent 
o vastă operație represivă în 
scopul descoperirii haitienilor 
refugiați in această țară și pre
dării lor dictatorului haitian 
Francois Duvalier. Autoritățile 
de frontieră dominicane au fă
cut cunoscut că în cursul urmă
toarelor zile, aproximativ 1.500 
exilați haitieni vor fi expulzați 
în Haiti.

O serie de organizații ale 
exilaților haitieni au denunțat 
existența unui acord secret în
cheiat intre președintele domi
nican Joaquin Balaguer și pre
ședintele Republicii Haiti, Du
valier, în baza căruia cetățenii 
haitieni refugiați în Republica 
Dominicană nu se vor bucura 
de nici un fel de drepturi și 
vor fi supravegheați de poliție

• ©•

Primul ministru al Maluye- 
ziei, Tunku Abdul Rahman, a 
declarat marți că problema 
revendicării teritoriului Sabah 
din partea Filipinelor nu va 
face în nici un caz obiectul 
discuțiilor pe care este posibil 
să le aibă cu președintele 
Ferdinand Marcos. După cum 
s-a anunțat, cei doi șefi de 
state și-au exprimai luni do
rința de a avea întrevederi. 
Primul ministru malayezian a 
adăugat că vor fi discutate 
numai chestiuni privind posi
bilitatea restabilirii bunelor re
lații dintre cele două țări.

• ©•

Primul ministru francez, Cou- 
ve de Murville, a vorbii luni 
seara la televiziunea france
ză, abordind diferite proble
me de politică internă și ex
ternă.

El a arătat că guvernul fran
cez nu intenționează să schim
be actuala sa linie politică in 
domeniul internațional. Refe- 
rindu-se la problemele valu
tare, Couve de Murville și-a 
exprimat convingerea că fran
cul nu va fi devalorizat.

Apoi, el s-a ocupat de as
pectele principale ale actua
lității interne franceze, si jnume 
situația financiară, mișcarea 
sindicală și problemele invă- 
țămintului. Primul ministru a 
apreciat că cele două mari 
probleme care se pun guver
nului său in prezent sint creș
terea prețurilor și șomajul. El 
nu a ascuns faptul că sacrificii 
inevitabile vor fi impuse con
tribuabililor.
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