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Reviziile și reparațiile
la centralele termice

vor trebui grabnic încheiate

mai sînt de 
reparații*, 

tpecute, un 
ai Consiliului

e-
La

co-

cazanele, mâ
nu fost asigu-

friguroase, iar

In urmă cu aproximativ două săp- 
tămini, conducerea întreprinderii do 
gospodărie locativ^ ne informa 
că reparațiile la centralele termice 
s-au' încheiat si că 
fectuat .doar mici 
sfîrșitul săptămînii 
Iecliv de lucrători
popular municipal Ppboșani a efec
tuat un control la oentralesle termi
ce din municipiu. Aa însotit acest 
colectiv și redăm conjstatăriSe făcute.

O primă apreciere se impune: 
a existat preocupare pentru pune
rea la punct a centralelor. încă din 
primăvară au fost întocmite planuri 
de măsuri care vizau efectuarea re
parațiilor și reviziilor. In această 
vară au fost revizuite instalații, s-au 
înlocuit, ori reparat, 
iorifatea centralelor 
rate cu cărbune.

Au venit apoi zile
la 2 octombrie s-a dat dispoziție ca 
-□ fie trimise calorii spre aparta
mente. S-au dat dar mal așa pe 
șchiopătate. De ce ? Pentru că oa
menii de Ia centralele termice știau 
ră abia la jumătatea lunii vor trebui 
să-și intre în atribuțiunf și au fost 
luați oarecum prin surprindere.

La data controlului, Ba majorita
tea centralelor nu erau completate 
geamurile, lipseau becuri^ scule, ter
mometre la cazane. Nu erau încă 
repartizați fochișlii 
kn Petroșani, la centrala nr. 
artierul Eivezeni era defect 

rul de la apă caldă, la nr. 3 
o vană, la nr. 4 era defectă 
mecanică, la nr. 5 era defect eîec- 
tropalanul și terasa nereparată, iar 
ia nr. 6 era spartă conducta de la 
prea pliu. La centrala din str. Ilie

Plntilie nu au fost IzcJțato boilerul 
si unele conducte. O mult timp 
continuă să fie defeclă instalația de 
evacuare a zgurii de la centrala nr. 
4 din cartierul Oarpati.

In orașul Petrfila, la centrala nr. 
1 lipsește motopompa de la apă 
caldă, iar prin tavan se infiltrează 
apa. La nr. 3 nu au fost recepțio
nate trei cazane.

Multe materiale lăsate de con
structori te întîmpină la centraln 
nr. 3 (Vlscoza) din Lupeni. La cen
trala Braia I este spart aparatul de 
contra-curent’, iar la Braia II drumul 
de acces est» degradat. Centrala din 
str. Tudor Ăladimircscu n-are încă 
drum de aoces șl nici platformă 
pentru zgură* Iar la centrala B 200, 
subsolul estei Inundat, canalizarea în
fundată, lac motorul de la alimen
tarea cu apă caldă 
trala termică A 61 
sește motorul de la 
apă caldă.

E limpede că în
tie nu poate fl vorba de 
paratii’. Iată de ce se impune 
întreprinderea noastră de gospodărie 
locativă să canalizeze îni următoare
le zile forțele necesare pentru 
medierea, într-un termen scurt, 
tuturor deficientelor amintite.

Locatarilor li se pretinde să 
chite cu promptitudine datoriile 
tre I.G.E. Si atunci, pe bună drep
tate, cetățeanul așteaptă ca să fie 
dovedită aceeași corectitudine în 
furnizarea căldurii pentru aparta
mente. Doar e lucru ștfut că pro
misiunile, informațiile .optimiste’, 
planurile de măsuri nu încălzesc pe 
nimeni...

Primirea 
ambasadorului 
R. P. Polone 
la București 

de către tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului do 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Ghcorghe Maurer a pri
mit marți la amiază pe Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul extraor
dinar șl plenipotențiar al R.P. Po
lone la București într-o 
tocolară de prezentare.

La întrevedere, care 
șurat într-o atmosferă 
participat Vasile Șandru,
ministrului afacerilor externe.
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Vizita în tara noastră a unei delegații 
a Federației combatanților 

antifasciști din R. S. Cehoslovacă
între 1 și 8 octombrie, o delegatio 

a Federației combantantilor antifas
ciști din Republica Socialistă Ce
hoslovacă, condusă de Josef I-Iusek, 
președintele Comitetului Central al 
Federației șl vicepreședinte al Fe
derației 
teniilor, a făcut o vizită în Româ
nia, la 
nizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației au vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din București, Brașov, Valea 
hovei, Constanta și 
litoral.

Oaspeții au fost 
sonalilăli ale vieții 
turale din aceste județe, s-au întîl
nit cu oameni ai muncii din uzine.

Internaționale n Rezis-

invitația Comitetului orga-

Pra-
statiunile do pe

primiți de per- 
politice si cul-

Delegația a manifestat deosebit in
teres față do realizările obținute de 
poporul noslru în diverse domenii 
ale construcției socialismului in Va
ra noastră.

Delegația s-a întîlnit la Bucuroșii 
cu vechi militanți ai mișcării de 
rezistentă din țara noastră, cu foști 
luptători români in Brigăzile Inter
naționale din Spania, in mișcarea 
de rezistentă din Franța, a avut con
vorbiri cu membri ai conducerii Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist șl al Co
mitetului foștilor deținuți antifasciști 
din Republica Socialistă România.

Marți la amiază, delegația Fede
rației combatanților antifasciști din 
Republica Socialistă Cehoslovacă a 
părăsit Bucureșliul împoindu-se în 
patrie.

Depănătoarea __ ___
din secția a lll-a a F.F.A. ;,Visco- 
za"-Lupeni obține in fie^tire lună 
realizări care o situează printre 
fruntașele în întrecera socialistă.

Kiember Bertha
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DE OCTOMBRIE...
Lucrări la barajul 
Valea de Pești

La Por fila
ele Piei

Vuietul caracteristic marilor 
șantiere se aude de departe. 
5/ lot de departe se văd și 
construcțiile. Par imense șl 
impresia esle accentuată de 
vastitatea înconjurătoare.

Porțile de Fier, cu peisajul 
lor mărci șl plin de frumu
șele, au început acum patru 
ani să îmbrace haina unui u- 
rlaș șantier, pe întinderea că
ruia hărnicia 
constructorilor oiereau privi
torilor uimii i 
și puternice ale unei 
monumentale. Constrictorii au 
adus cu ei insule plutitoare, 
au întins oglinzi de lacuri, au 
slărîmat stinca dură a munți
lor, au încins apele cu briu 
de ofel ca, alungindu-le, să 
răscolească vechea matcă cu 
excavatoarele șț buldozerele 
și să înfigă în ea adine piloni 
de ecluze, armături de hidro, 
centrale...

Scăpată din strinsoarea ca
zonelor, Dunărea își mină a- 
pele involburale spre mare... 
Aprigă, mereu grăbită, se iz
bește cu 
talie al 
omul l-a 
Fier.

Privind 
pe coronamentul digului uriaș, 
ini ral adine, în imperiul ape
lor, spre inima Dunării, totul 
iii incintă ochii. întregul șan
tier este o neîntreruptă forfo
tă, un zumzet de mașini, de 
macarale și ritmuri sonore. O 
întreagă 
creației, 
de otel 
om, jos 
Hidrocentrala, sistemul de e- 
cluze se înaltă 
conturează clar,

La Porțile de 
Dunării izbesc 
peretele balardoului. In albie, 
la adăpostul acestuia, cil' 
la cele două maluri 
viului, marea bătălie 
giei se află in plină desfășu
rare.

Dintr-o frâfească colaborare 
a două popoare care locuiesc 
de o parte și de alia a bă
lanului Danubiu, Porfile de 
Fier se transformă cu liecare 
zi în Porii ale luminii.

Si cutezanța

elementele vii
opereîn apropierea viitorului ba

raj de la Valea de Pești, care 
va alimenta cu apă potabilă 
partea vestică a Văii Jiului, 
au fost terminate trei vile cu 
cile patru apartamente rieca- 
re. Cele 12 apartamente sînt 
dotate ca instalații sanitare s! 
încălzire centrală, avînd un 
grad de confort ridicat. Ve
randele vilelor sînt construi
te din lemn ars, avînd u.i fru
mos aspect rustic. în curs de 
construcție sint încă patru a- 
-■emenea vile.

Amenajările făcute la plat
forma unde va fi amulasat 
hotelul turistic de lingă bara
jul Valea de Pești, sînt in 
tr-un stadiu avansat.

Tot aici s-a construit, pe o 
distanta de 4 km, spre carina 
Pribeag, un drum cilindrat cu 
piatră de carieră. Pe acest 
drum se va transporta piatra 
necesară construirii barajului.

In acea
totul era pregătit pentru spec
tacolul festiv. In jurul orei 
20, sala cazinoului s-a umplut 
de lume. Pe scenă, la masa a- 
coperită cu pluș roșu, au luat 
loc reprezentanți ai autorită
ților locale, conducătorii noii 
instituții, actori. Deasupra lor 
se arcuia nobil cadrul scenei 
pe a cărei parte superioară 
sta scris cu litere groase: 
„Proletari din toate țările 
unili-vă". S-au rostit cuvintâri 
emoționante, felicitări, urări 
de succes. Apoi cei de la 
masă au coborit în sală pen
tru a urmări spectacolul reali
zat cu capodopera teatrului 
românesc „O scrisoare pier
dută’.

Gong... Cortina s-a ridicat 
încet și după citeva clipe s-au 
auzit cunoscutele replici cara- 
gialene. Fiecare act a fost răs
plătit cu ropote entuziaste de 
aplauze. Și nici nu se putea 
altfel, deoarece distribuția pie
sei cuprindea o mină de ac
tori de valoare. Ricardo Col- 
berti (Șteian Tipălescu), Pe 
tru Asan (Dandanache), N. N. 
Matei (Zaharia Trahanache); 
Romulus Neacșu (Farluridi), 
Jean Mărgărilescu (Brinzove- 
nescu), llie Cornea (Ca/aven- 
cu), Sandu Sticlarii
da), Zică Rădulescu (un cetă
țean turmentat), Zilly Urseanu 
(Zoe Trahanache).

Au fost aplaudați șl liceenii 
petroșăneni precum și fanfara 
minieră care au întregit 
bianta de epocă.

seară de octombrie, spune 
alunei

succes clesăvîrșil, ne 
Marin Dumitrescu, pe 
șef mașinist. Regizorul piesei, 
Val Mugur, devenit mai tirziu 
maestru emerit al artei, se a- 
ila pe scenă parlicipind emo
țional și mulțumii in același 
timp la desfășurarea spectaco
lului. După ultima cortină, re
gizorul a fost chemat pe 
scenă și aplaudat minute fn 
șir alături de toii interpret ii. 
Felicitări i-au fost adresate și 
lui Th Kiriacoif-Surucianu 
cate a realizat un decor su
gestiv și costume adecvate. 
Cu „O scrisoare pierdută" fi
liala locală a „Teatrului po
porului" care din 1949 va pur
ta numele de Teatiu de stat- 
Valea Jiului a prezentat 32 de 
spectacole vizionate de 8 236 
de spectatori din Vale și din 
județ. Cu toții au apreciat 
realizarea de o desăvirșită ți
nută artistică oferită de acto
rii petroșăneni. Au urmat apoi 
alte și alte spectacole, nenu-, 
morale succese despre care 
s-au scris sute de cronici si 
s-au rostit multe cuvinte de 
laudă. Activității teatrului i-au 
fost dedicate cărfi, actorii va
loroși au fost răsplătiți cu ti
tluri, ordine și medalii. In 
două decenii de activitate 
spectacolele au fost urmărite 
de aproape două milioane de 
spectatori din județ șl din 
tară.

Și totul a început In acea 
seară de octombrie 1948.

Vasile COCHECI

PRIETENIA
SPECULANTULUI

se

(Pristan-

nu a primit
Constantin PASGU

T. SCARLAT

prea
fostsă

!

(Ager preș)

Iloria NELEGA

(Continuare în pag. a 8-a)

adus și bati- 
mult sau mai

furie de pieptul me- 
balardoului, pe care 
ridicat la Porțile de

viguros, 
precis.
Fier valurile 
neputincioase

Ș» 
ale fiu 
a ener-

simfonie^ a muncii, a 
brodată pe portative 
și beton, înscrisă de 
pe albia fluviului I

cu
toarte atenfi uită ase- 

lucruri elementare.

acest spectacol de

fie
a-

Francisc VETRO

Bucliei de succese
Cooperativa meșteșugărească 

..Retezatul” din Hațeg a reușit să 
incheie trimestrul III al acestui an 
cu frumoase succese în muncă. 
Planul de producție a fost depășit 
io toți indicatorii ; cu 11,6 la sută 
la valoarea producției marfă ; cu 
3,1 la sută la mobilă ; 2,1 Io sută 
la încălțăminte comandă ; 19,5 Ia 
sută la livrări de mărfuri cărtre co
merțul socialist : 24,5 la sută |a 
desfaceri cu omănurctuî.

Factorii care au contribuit la 
obținerea acestui bochet de suc
cese au fost : aprovizionarea

mod ritmic cu materialele nece
sare, intensificarea ieșirilor cu 
mărfuri la tirguri, crearea de noi 
modele în ramurile confecții și în
călțăminte, îmbunătățirea contro
lului asupra activității desfășurate 
la secții.

Printre subunitățile cooperativei 
care au contribuit în mod deose
bit la aceste realizări se numără 
secțiile : lenjerie, confecții pentru 
femei, fierărie, construcții și co- 
jocărie.

Fapte iresponsabile 
ale unor oameni responsabili

Nicu SBUCHEA

Lingurița de Inox
Magazinul de cafjea-dulciari 

aparfinind unității alimentae 
cu autoservire din Piața Vic
toriei, rămine locul favorit al 
celor care doresc o cafelcță 
filtru servilă mai rapid, mai 
în liniște și în 
mai pufin fum 
de tutun. Preie- 
rinfele pentru a- 
cest local agre- ; 
iabil obligă în
să Ia o alenfie ' 
sporită fală de 

clienți, la o deservire irepro
șabilă. Această conduită rai 
se poate împăca cu un fapt 
în aparentă neînsemnat; cînd 
iei lingurița să amesteci bu
cățelele de zahăr, rămii ne
plăcut impresionat de senza
ția pe care fi-o lasă metalul 
ud și rece: lingurița fusese 
spălată, dar nu și ștearsă sau 
uscată.

A demonstra că tacimul ln- 
tr-un local public trebuie șters 
după spălare este tot atît de 
inutil ca și cînd am Încerca 
să arătăm de ce bem cafeaua 
așa cum o

Jai rosteai 
citadin

Peste 20 km 
drumuri forestiere 

date în funcție

bem și nu o min- 
căm boabe, cru
da, cu lingu
ra. Dar iată că 
unii lucrători din 
comerf, 
grăbi/i cînd nu 
trebuie 
grăbiți pul in 

cei care trebuieten/i 
sd iie 
menea
Și-i păcat că aprecierile bu
ne, prestigiul unei unități co
merciale, pol fi știrbite 
de asemenea neatenții care
supără și-l îndepărtează 
cumpărător.

Pentru punerea în valoare 
a celei de a doua bogății a 
Văii Jiului — aurul verde — 
în acest an au fost construite 
noi drumuri forestiere. Colec
tivul I.G.F. Deva, șantierul 
Valea Jiului, a reușit, printr-o 
bună organizare a lucrului, să 
predea Ia timp o serie de o- 
blective. 'Astfel, au fost pre
date întreprinderii forestiere 
Petroșani drumurile de la Voe- 
vodu (9 km), Sterminos (2 
km), Sălătruo (2,800 km), Sa- 
șa II (7,300 km). în afară de 
plan, a fost construit drumul 
Sașa carieră în lungime de

La recepție, lucrările execu
tate au primit calificativul 
.bine’. Merită evidențiate 
brigăzile de constructori con
duse de Lepădatu ~ 
tin, Garoian 
Dumitru.

Constan-
Ion și Stănică

Realizările economiei
noastre forestiere

Colectivele întreprinderilor 
terului Economiei Forestiere 
cheiat primele trei trimestre 
nului cu însemnate realizări, 
producției globale a fost 
cu 115,3 milioane lei, iar cel 
ductiei-marfă cu 156 milioane lei. 
în această perioadă au fost realizate 
peste prevederile de plan, printre 
altele, 28 000 mc cherestea, mobilă 
in valoare de 8,7 milioane lei, peste 
25 000 mp plăci aglomerate din 
lemn, aproape 30 000 mp parchete. 
In unitățile silvice planul pe pri-

0 nouă 
de

conductă 
apă

bunătăteșle 
rilor de pe 
riei.

Minis- 
au în- 
ale a- 
Planul 

depășit 
al pro-

mele nouă luni ale anului a 
depășit cu 23,4 la sută.

întreprinderile din această ramu
ră au livrat în primele trei trimes
tre ale anului pentru fondul pieții, 
mobilă, cherestea, plăci aglomerate 
și fibrolemnoase, lemne de foc, și 
alte produse a căror valoare întrece 
prevederile de plan cu 86 milioane 
lei. Fată de aceeași perioadă a a- 
nului trecut productivitatea muncii 
pe întreaga ramură a economiei fo
restiere a înregistrat o creștere de 
5 la sută.

Ploaia umezește totul și predispu
ne la igrasie și reumatism. Străbu
nii noștri se apărau de ploaie sub 
frunzișul des al copacilor sau sub 
vreo stîncă oarecare. Mai tirziu au 
apărut și acoperișurile. Civilizația 
secolului douăzeci ne-a adus prin
tre alte binefaceri și un mijloc efica
ce de apărare împotriva ploii: im
permeabilul „fîș". Denumirea ono
matopeică do „fîș" deși cam impro
prie, s-a încetățenit, parcă în ciuda 
faptului, că produsul 
nume de la naștere.

Civilizația ne-a mai 
curi din mătase (mai
puțin naturală), și costume din jerse, 
de burete, care deși nu prea apără 
de ploaie sînt căutate de cumpără
tori.

Fișul și costumul de burete tin 
de un anumit gust și o anumită mo
dă și astfel, odată cu moda, a apă
rut „fîșomania" și „buretomania".

Dar cum orice medalie are rever
sul său, odată cu binefacerile au 
apărut și speculanții acestora. Ei spe
culează nu atît în folosul modei 
cit mai ales în folosul buzunarelor 
proprii.

Speculantul e un ins caro se crede 
grozav de Isteț. Fiecare in parte 
se crede inventatorul celui mai gro
zav' și mai sigur sistem de rapidă 
îmbogățire. Sistemul e simplu: un
deva într-un talcioc timișorean se 
cumpără o cantitate de marfă apoi 
se caută fîșomani și buretomani dis
puși s-o cumpere la preturi duble 
sau mai mult.

alimentarea blocu- 
bulevardul Victo-

partea practica. Zilnic pot fi 
văzuți cum învață să condu
că folosind cele cinci auto
vehicule ale școlii, 
noua promoție de 
încheia programul 
lire urmind să se 
examenul de absolvire.

în curînd, 
șoferi va 

de pregă- 
prezinte la

N. SBUCHEA

O nouă conductă de apă 
potabilă a fost dată in folo
sință zilele trecute în orașul 
Vulcan. Cu toate că distanta 
de la captare (Herta — Dea
lul Babii) și pînă la primul 
punct de consum (blocurile de 
pe bulevardul Victoriei) în
sumează 8 km, presiunea a- 
pei este de peste 6 atmosfe
re. Prin această nouă con
ductă de apă potabilă se im-

Curs de șoferi 
amatori 
la Hațeg

La Hațeg funcționează un 
curs de șoferi amatori. Elevii 
școlii sint îndrumați de către 
instructori ai Școlii de șoferi 
din Deva. După ce au audiat 
lecțiile teoretice, au. trecut la

mult, accesul 
cabana Cimpu lui Neag 
îngreunat de podul in
și șubred peste Jiul de 
care făcea legătura intre

Pînă nu de
spre
era
gust
Vest
sat și cabană. De multe ori 
podul a fost dus de apele in-

volburate, trecerea 
bană fiind imposibilă.

De cîtva timp, in 
grija Consilului popular 
vizoriu al județului Hune
doara, a fost construit un pod 
lung de 40 metri, solid, pes
te care se poate trece fără 
dificultate. De asemenea, es
te în curs de amenajare dru
mul ce urcă spre cabană, pe 
o porțiune de 300 metri.

A
Încă un bloc 

pregătit 
pentru glisare

în cartierul Coroești 
Vulcan va începe zilele aces
tea glisarea unui nou bloc cu 
10 etaje și 66 apartamente. 
Lucrările de turnare a fun
dației sint pe terminate, ur- 
mînd să se aducă colragul 
glisant de la Petroșani.

Bran Petre era cunoscut în Timi
șoara ca un om onorabil și grozav 
de descurcăreț. Vecinii și cunoștin
țele sale .se vor fi mirat de miracolul 
apariției într-un timp relativ scurt 
in proprietatea modestului maistru 
instructor a unui autoturism Skoda 
1 000 MB" și probabil faptul a fost 
pus pe seama capacității deosebite 
a proprietarului de a se descurca. 
Probabil nici vecinii, nici colegii de 
serviciu nu știau că Bran Petre duce 
o viață dublă: pe lingă cea cunos
cută de toți, care-i aducea venituri 
egale cu ale tuturor, mai avea una 
ce-i aducea venituri incomparabil 
mai mari, aceea de speculant.

Pentru că era un om cu reputa
ție, un om onorabil, Bran Petre se 
ferea de Timișoara ca de foc. Pentru 
el acest oraș nu exista decît prin 
talcioc. Farmecul orașului florilor și 
al grădinilor se reducea pentru acest 
speculant la farmecul pielii de ve
chituri. Dacă din talcioc se putea 
cumpăra, în schimb nu se putea 
vinde pentru că nu se realizau ve
niturile scontate. Așa a apărut ne
voia unui prieten devotat care să 
acopere activitatea, undeva departe 
de Timișoara.

Ocazia a apărut în persoana lui 
Borșan Dragoș din Lupeni, cunoscut 
intîmplălor într-un spital. Odată cu
noscută viitoarea victimă este supu
să unei abile ofensive. In acest fel 
Bran Petre apare ca din întîmplare 
la volanul mașinei sale, la locuința 
lui Borșan Dragoș. El este băiat sim
țitor și nu uită prietenii de suferin
ță și pentru a o mai dovedi odată 
aduce și niște naive cadouri.

Pentru el citeva baticuri cumpă
rate la preturi derizorii nu erau un 
cadou, ci o investiție prin care ur
mărea să cîștige conștiința lui Bor
șan Dragoș.

Verificarea tăriei de caracter a 
amicului se face de la început: ca 
din întîmplare în mașină mai sint

Utecistul Bucălaie loan de 
la S.D.E.E. Petroșani este 
exemplu de modestie și 
conștiinciozitate in muncă, 
latâ-l in exercițiul funcțiunii 
la o rețea electrică aeriană.
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în 

minei,

cum se 
colectivul 
amănunte

pregătire pentru 
general am găsit

de nisip și pene de lemn, 
certitudinea că autobaza 
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astfel ca transportul de
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Un aspect obișnuit din camera de comandă a termocentralei 
Paroșeni. I a tabloul prin care so urmăresc parametrii generatoarelor a 
specialistul Lupaș Petru.
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meargă ca pe
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fiecare din ele stocuri 
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Datorită diviziunii sociale 
a mungli. funcție principale 
ole circulației mărfurilor so 
realizează in cadrul unei 
ramuii aporie a economiei 
naționale - comerțul, core 
cuprinde o rețeo întreagă 
de întreprinderi sou orgoni- 
rațli menite să indep'ineas- 
câ in mod plonificat funcția 
de bcnslormare o mărfii In 
bom si de miilocire o legă
turii dintre unitățile produ
cătoare și consumatori. In 
economia sociolistă. prin in
termediul circulației de mâr 
furi se osigură realizarea 
produsului social total, apio- 
vizionarea întreprinderilor 
socialisto cu mijloacele de 
producție necesare repro
ducției lărgite șl oprovizio- 
norea populației cu bunuri 
de consum. Ne propunem a 
discuta în rindurile de față 
despre comerțul cu mărfuri 
de consum individual care 
se realizează de către orga
nizațiile comerciale din roza 
municipiului nostru.

organizațiile corner- 
amănuntul. in

& 
i
I

spre 
cauza ?

că in
și circulației bu- 
cgnsum 
o are
consum 
este 

dezvoltarea

cursul celor noua luni ale a- 
cestui an s-au vîndut popu
lației mărfuri industriale și 
alimentare in valoare de 
peste 425 milioane lei. Dacă 
in comerțul alimentar, in pe
rioada amintită, planul de 
desfacere a fost realizat cu 
oscilații in plus sau minus 
neînsemnate. comerțul cu 
mărfuri nealimentare a în
registrat o rămînere in urmă 
in primele 6 luni la acest 
indicator de peste 10 mili
oane lei. Această situație se 
explică prin faptul că oferta 
de mărfuri puse la dispozi
ția consumatorilor n-a cores
puns cu unele cereri solva
bile ale populației. Acest lu
cru este o realitate și cre
dem că nu este cazul să e- 
numerom goma de sortimen
te pe care fiecare din nci 
am dori să le cumpărăm și 
nu se află spre vînzare. 
Care este cauza ? Se cu
noaște că in planificarea 
producției 
nurilor de 
imDortantă 
cererii de 
latiei care 
de 
naționale, de creșterea ve
nitului național și, pe aceas
tă bază, a veniturilor oop .- 
lației. de creșterea popu
lației etc. Cererea de măr
furi nu este aceeași la oraș 
și la sat, ea diferă de ’a un 
județ la altul, de la un spe
cific local la altul. De ace
ea în perioada întocmirii 
Dlanurilor. in perioada con
tractărilor de mărfuri trebuie 
ținut seama de acestea 
pentru a evita nesatisface- 
rea cerințelor In perioada 
de realizare. Existența celor 
două întrenrinderi de co
rner» cu ridicata, ne dă po
sibilitatea să prevenim feno
menele negative amintite, 
să asigurăm atragerea ve
niturilor populației prin măr
furile solicitate, să realizăm 
și să depășim încasările 
planificate de numerar, res- 
©ectiv, olanul de casă ol 
băncii. Cu ajutorul reclamei 
comerciale care trebuie să 
îndeplinească funcția de a 
face cunoscute mărfurile ca
rs se află sau vor intra în

nerațională 
care, pe 
ocazionate 
lor, duce și la 
valorii mărfuri-

Eficiența 
unei inovații

glisării in special la turnurile 
puțurilor de extracție de la 
Dilja și Livezeni, formațiile 
■ le lucru ale T.C.M.M. Petrc-

Prln aplicarea inovai. 
«Noduri do ferestre din tab. 
ambutisată* realizatd de că
tre inginerii Dicu Ion și Su- 
voina Ion, do la I.P.S.P. Live
zeni, au fost realizata insem- 
nale economii. Schimbindu-se 
soluția din proiectul de exe
cuție a atelierului mecanic al 
I.I.E. Petroșani, cu metoda 
propusă de inovatori, s-au rea
lizat economii in valoare de 
88 433 Iei precum și 8 974 kg 
metal.

sâni, au realizat însemnate e- 
conomii de 
concretizate 
lei.

material lemnos, 
in peste 80 000

Economii 
de material 

lemnos

Prin reglarea 
sistemului 
de ardere

'Apliclnd sistemul de turna
re a betonului prin metoda

încadrarea in consumul spe
cific de combustibil conventio
nal planificat a cerut eforturi 
deosebite din partea energeti- 
cienilor de la l.E.C. Paroșeni.

rețeoua comercială, calita
tea, caracteristicile lor eca- 
nomico-estetico se poato In
fluența vinderea mărfurilor 
Io populație. Acoperirea de 
către ofertă a cererii solva
bile a consumatorilor, atit 
ca volum cit și ca structură, 
constituie una din sarcinile 
planificării producției mărfu
rilor șl a desfacerii lor. Co
relația optimă dintre cereit 
șl ofertă perm'te satisFacc 
rea cerințelor populației Io 
timp șl cu cantități suficien
te de mărfuri.

O cond'tîe Importanta o 
desfășurării normale a des
facerii mărfurilor prin co
merț, este formarea unor 
stocuri adecvate de mărfuri, 
in așa fel incit oferta de 
mărfuri să poată răsounde 
totdeauna la o cerere cres- 
cindo. In această privință se 
constată o tendir.tă do ma
jorare a stocurilor. Astfel 
dacă Io 31 decembrie 1965 
Storurile realizate de cotre 
I.C.R T.l. Petroșani <e ridi
cau la sumo de 111 3fi3 mii 
lei. la I.C.R.M. la 45 984 mii

Unitățile economice

din Valea

privind pregătirile

Oara este stadiul

lei și la O.C.L. Produse In
dustriale la 65 033 mii lei, 
acestea, la 31 august 1968, 
au fost de 177 779 mii lei, 
51 680 mii lei și, respectiv, 
de 82 867 mii lei. Oricit s-ar 
justifica aceste creșteri pe 
seama diversificării sorti
mentelor, cert este că există 
o stocare 
mărfurilor 
cheltuielile 
depozitarea 
deprecierea
lor și, respectiv, la diminua
rea acumula rilor statului. 
Privind sub acest aspect ac
tivitatea organizațiilor co
merciale, se poate afirma 
că in depozitele acestora e- 
xistă mărfuri greu și lent 
vandabile de valori impor
tante (la I.C.R.T.I. Petroșani 
la data 
valoare 
I.C.R.M.
O.C.L. 
de 4 413 mii lei), 
mărfuri mai vechi 
depistate de organele 
care șl excluse de la 
tarea curentă. Aceste 
imobilizate precum și altele 
care nu sint identificate și 
pe care este necesar să le 
depisteze în primul rind or
ganele comerciale, nu aduc 
nici un folos întreprinderi
lor și orqanizațiilor comer
ciale și de aceea este imoe- 
rios necesar să se 'a mă
suri pentru vinzarea !or. Re
ducerile de prețuri care s-au 
făcut la diverse sortimente 
de mărfuri in codrul Vrqului 
de vară, sau cele «ecente, 
au dus sau vor duce la va
lorificarea stocurilor.

In scopul satisfacerii ce
rințelor pooulat'ei, realizării 
sarcinilor de plan, a sarci
nilor de încasări in nume
rar, organizațiilo comerciale, 
respectiv, comitetele de di
recție, trebuie să asiqure 
desfacerea curentă a mărfu
rilor printr-o mai bună pla
nificare a stocurilor, îmbu
nătățirea aprovizionării și 
desfacerii mărfurilor, printr-o 
mai bună organizare a ser
virii consumatorilor.

D PĂTRÂSCOIU
Directorul F Jia'oî Petroșani 

a B.N. a R.S.R.

Despre felul 
pentru iarnă 
peni, am afljil 
ION POPESCU, inginerul 
ploatării. Iată citeva aspecte ale a- 
cestei importante acțiuni în curs de 
desfășurare la E.M. Lupeni.

.In primul rind, în cadrul fiecă
rui sector au fost stabilite cauzele 
care ar putea influenta negativ des
fășurarea normală a activității de 
producție în perioada anotimpului 
rece. Apoi s-a întocmit un plan cu 
măsurile pe care noi le considerăm 
indicate. Printre altele, 
prevede: crearea unor stocuri 
depozitele de la suprafața 
cum ar fi: balast (2000 mc), nisip 
(4Q0 mc), belonite (1500 mc), ciment 
(500 tone), lemn de mină rășinos 
(12 000 mc), cherestea (2 000 mc), ș.a. 
De asemenea, în subteran, la fie
care sector, în apropierea locurilor 
de muncă se vor crea stocuri de 
material lemnos echivalent cu ne
cesarul pe cel puțin o săptămînă. 
Pentru a feri puțurile de îngheț și 
pentru a crea un climat mai bun 
pe galeriile de intrare a aerului 
prin care circulă și muncitorii, la 
puțul Stefan, putui nr. 12, pulul 
Ileana, putui Carolina șl la gura 
galeriei de coastă Maria, se vor re
vizui și repara cuptoarele pentru 
încălzirea aerului de intrare în 
mină. Intrucit la majoritatea acestor 
cuptoare, combustibilul folosit este 
lemnul vechi provenit din mină, se 
vor crea la 
care să Ie 
continuă în

In scopul 
conditiuni a 
fată, toate liniile ferate din circui
tul semiautomat, din depozite și 
înspre ateliere se vor curăța șl re
para. De asemenea, se vor lua mă
suri de protejare a macazelor îm
potriva înzăpeziri! și a înghețului.

In vederea preintîmpinării inun
dării liniilor ferate din incinta ex
ploatării, se vor curăța toate cana
lele de scurgere a apelor proveni
te din precipitații șl topirea ză
pezii. Se va termina repararea liniei 
ferate a galeriei de coastă nr. ?, ori
zontul 650, care în timpul iernii, 
din cauza curentului de aer rece, 
nu se poate executa. La fel se va 
curăța canalul de scurgere al ape
lor din galeria de coastă 
zontul 650.

Pentru a preinlimpina 
rile in aprovizionarea cu 
bilă și industrială, se va verifica 
și repara izolația termică a tuturor 
conductelor, iar cele neizolate se 
vor izola. Vor fi înlocuite geamuri
le sparto, reparate ușile, revizuite 
și reparate toate instalațiile de 
călzlre.

Pentru a asigura transportul 
bune conditiuni a muncitorilor

a

Si iată că prin punerea In 
funcție a sistemelor da regla
re a arderii, consumul speci
fic realizat în ultima perioada 
a fost de 406,38 gr/cc/kWh 
fală de 407,50 gr/cc/kWh cit 

fost planificat,
A 
înlocuirea 
parțială 

a cimentului
Aplicindu-se propunerea pri

vind înlocuirea parțială u ci
mentului necesar preparării 
unui metru cub de mortar, cu 
cenușa de la l.E.C. Paroșeni, 
costul unui metru cub de mor
tar a scăzut de la 1-14,90 lei 
la 89,40 lei. Această metodă 
a fost extinsa la toate șantie
rele din Valea Jiului la izola
țiile de terase. 

la sectorul VIII pină la putui Victo
ria, se va amenaja și repara dru
mul de acces și sc vor depune pe 
traseu grămezi de zgură ca atunci 
cind situația o cere sa poată fi fo
losită pentru a nu derapa mașinile*.

Este cunoscut faptul că anotim
pul rece pune probleme deosebite 
in fata unităților do transport. Au
tobaza de transport auto nr. 3 — 
Petroșani a început din timp pregă
tirile pentru ca transportul să se 
efectueze pc orice vreme, în bune 
conditiuni.

Astfel, în luna august, s-au repa
rat garajele coloanei Vulcan. Pentru 
coloana Lupeni au fost procurate ma
terialele necesare reparării acoperi
șului. In același timp, a fost verifi
cată instalația de încălzire la sta
ția de întreținere și la clădirea teh- 
nico-administrativă.

Pină la data de 10 octombrie, vor 
fi înlocuite toate geamurile 
de la toate clădirile 
tobazei.

Pentru încadrarea 
P.C.I. au fost izolați 
exteriori.

In sectorul de întreținere și ex
ploatare a autovehiculelor, s-a pre
văzut ca în perioada 15 octombrie 
— 30 noiembrie, conform H.C.M. 
1100/68 să fie executate la toate au
tovehiculele reviziile tehnice sezo
niere, schimburile de ulei și valvo- 
lină ele. De asemenea, au fost lua
te măsuri privind aprovizionarea cu 
uleiuri, valvolină, benzină etc. în 
cantități suficiente, conform necesa
rului stabilit pentru o mai lungă 
perioadă de timp.

In ce privește asigurarea trans
portului de călători, s-au revizuit 
și reparat instalațiile Siroco, la toa
te autobazele pentru a putea fi pu
se în funcțiune la nevoie.

De asemenea, s-au luat masuri ca 
toate autobazele să dispună de lo- 
peli, saci

Avem 
Petroșani 
tru iarnă 
mărfuri și călători să se desfășoare 
in condiții optime 
CONDUCEREA 
mine ca 
roate.

definitivai

normală a 
Acest

Pentru 
pre felul 
iarnă la mina Lonea, ne-am adresat 
tov. ing. AUREL BRINDUS, șeful 
exploatării, caro ne-a relatat urmă
toarele i „In luna august 1968 au 
fost amenajate noile încăperi ale 
magaziilor dc materialo rcnunlîndu- 
se la magaziile vechi și improprii 
ce Ie avem la Lonea II și Jiet. La 
Lonea 1, incă din trimestrul II, au 
fost intensificate lucrările de săpa
re a galeriei de legătură la orizon
tul 400 între putui orb nr. 1 șl to- 
nea II cu scopul de a se asigura 
dirijarea producției și sterilului la 
Lonea II, înainte de sosirea înghe
țului, înlrucît halda dc la Lonea I 
este improprie și ne-ar crea în timp 
de iarnă greutăți mari.

In luna septembrie am 
planul de măsuri privind asigurarea 
condițiilor de desfășurare 
activității pe timp de iarnă, 
plan a fost apoi difuzat la toii fac
torii, măsurile respective prelucrin- 
du-se într-o ședință de lucru.

In momentul de față o marc parte 
dintre obiectivele propuse sint rea
lizate, urmind ca in zilele următoa
re să fie atacate șl celelalte mă
suri, astfel incit să se respecte ter
menele fixate.

Dintre măsurile cele mai impor
tante prevăzute în planul de acțiu
ne, amintesc: instalarea unui com
presor nou cu debitul de 45 mc/min 
la Valea Arsului care va asigura 
minei un debit corespunzător de 
aer comprimat/ montarea unor noi 
rețele principale de aer comprimat 
pc putui cu colivii Lonea 11 și pu
tui orb nr. 10, conectarea lor . pe 
orizontul 400 și realizarea 
zontuJ 400 a legăturii intre cele trei 
stații principale: Lonea II, Valea 

la ori-

Arsului și Lonea HI 
fel posibilitatea unei 
time a tuturor locurilor de muncă 
din mină; revizuirea conductelor 
pe porțiunea de la suprafață și pro
tejarea lor împotriva înghețului ,■ 
luarea de masuri menite să asigure 
funcționarea optimă a centralei ter
mice de la Lonea II, asigurînd prin 
aceasta atit încălzirea complexului 
administrativ (inclusiv băile munci
torilor), cît și a restului de clădiri 
— ateliere șl magazii — precum și 
a puțului cu colivii Lonea TI, unde 
în iarna trecută au lost înlimpinate 
greutăți mari; acoperirea liniilor din 
circuitul de la suprafață Lonea II și 
asigurarea scurgerii apelor In vede
rea protejării împotriva intempe
riilor, înghețului și blocării cu ză
padă.

In același timp am solicitat spri
jin din partea C.C.V.J. pentru a im
pulsiona lucrările ce Ie execută 
T.C.M.M. pentru a fi terminate . și 
puse in funcțiune înainte de a sosi 
înghețul. Mă refer mai ales la tria
jul de la Lonea II, turnul pulului 
de materiale Jieț, silozurile de la 
Lonea II șl repararea acoperișului 
la complexul administrativ".

Cunoscînd greutățile ce se ivesc 
in activitatea întreprinderilor produ
cătoare de energic electrică în pe
rioada iernii și în baza directive
lor primite de la forul tutelar, încă 
din luna iulie la l.E.C. Paroșeni au 
inceput pregătirile pentru anotimpul 
rece — ne-a relatat tov. GI-I. PÂ- 
TRAȘCU, inginerul șef al întreprin
derii.

In acest sens șefii sediilor pro
ductive, împreuna cu conducerea în
treprinderii, au controlat pe teren 
toate locurile de muncă, pentru a 
stabili ce lucrări trebuie executate 
astfel ca activitatea de producție să 
nu sufere în perioada de iarnă.

Pentru asigurarea puterii electrice 
maxime, s-au prevăzut măsuri care 
au ca scop asigurarea stocului ma
xim de cărbune in depozit, pregă
tirea pieselor și executarea lucrări 
lor necesare reparațiilor planificate 
la grupurile nr. 1 și 3 de 50 MW 
care nu s-au putut executa pină în 
prezent deoarece nu s-a aprobat g 
prirea lor. Măsurile respective au 
fost realizate in întregime.

Pentru asigurarea funcționării nor 
male a instalațiilor hidrotehnice, pla
nul prevede peste 40 de măsuri: 
Astfel, la circuitul hidrotehnic a in
ceput revizuirea acționărilor slavi- 
•lelor dc la baraj, a grătarului ter- 
moficat de la intrarea in priza de 
apa. recouditionarea tuturor panou
rilor do proiecție la turnurile de ră- 
<ire, izolarea vanelor de la turnuri. 
Cit privește instalațiile mecanice, 
s-au efectuat revizii la rețeaua de 
termoficare din incinta întreprinderii 
și din colonia Sohodol, la instalația 
de încălzire din stația de descăr
care a cărbunelui, la liniile ferate 
din uzină, la instalația de încălzire 
a benzilor de cărbune și de evacua
re a zgurii. Dc asemenea, s-a efec
tuat supraînâlțarea și amenajarea de
pozitelor de zgură, izolarea termică 
a tuturor conductelor de Impuls la 
aparatele «io măsură caro so atlă in 
exteriorul clădirilor etc.

In scopul asigurării funcționării in
stalațiilor electrice, s-a preconizat 
completarea cu ujei a transformato
rilor și întrerupătorilor din stație, 
revizuirea instalației 
chiciurei, elaborarea 
de topire a chiciurei. 
părătorilor din stație

Măsurile organizatorice stabilite 
pentru rezolvarea situațiilor excep
ționale constau în asigurarea locu
rilor de muncă cu unelte de Inter
venție (lopeti, tirnacoape etc.) pen
tru dezăpezirea, protejarea împotri
va înghețului o rețelei exterioare de 
hidranti, schimbarea încărcăturii la 
stingăloaro etc.".

de topire u 
instrucțiunilor 
revizuirea se
cte.

LA ȘANTIERELE
T.C.M.M. PETROȘANI

Despre stadiul în care se alia 
pregătirile dc iarnă la șantierele 

T.C.M.M. Petroșani 
mănunte tov. 
inginerul șef al grupului: „In sco
pul realizării sarcinilor de plan pe 
anul în curs, precum și in primul 
trimestru al anului 1969, încă din 
primele zile ale lunii septembrie a.c. 
a fost întocmit planul dc măsuri pe 
perioada 15 noiembrie 1968 — 15 
martie 1969.

Planul se referă la fiecare șantier, 
lot și punct de lucru în parte, cu- 
prinzind obiectivele la caro urmea
ză a sc lucra, procura și stadiile 
fizico la care sc preconizează a sc 
ajunge atit la 15 noiembrie 1968 cil 
și la 31 decembrie 1968 și 15 mar
tie 1969.

Pină în prezent nu fost in tocmi te 
extrasele de deviz, pentru lucrările 
prevăzute a sc executa, extrase ca
re în decurs de citeva zile se vor 
finaliza în devize, cuprinzînd sporul 
de manoperă și materiale la lucră
rile respeclive.

In același timp s-a inceput sto
carea materialelor de masă Ia punc
te mai greu accesibile (agregate 
ele.), revizuirea și completarea in
stalațiilor de încălzire existente din 
perioada similară precedentă.

S-au readaptat și completat, de la 
caz la caz, proiectele tehnice pri
vind amenajările pentru lucru pe 
timp friguros întocmite in anul pre
cedent și sint în curs de finisare 
proiectele dc execuție pentru ame
najările suplimentare (închideri dc 
spatii, amenajări etc.) astfel incit 
imediat după dala- de 10 octombrie 

atacată execuția a. c. 
lor.

In acțiunea de 
perioada rece, in
înțelegerea cuvenită din partea șan
tierelor noastre care au răspuns in 
mod corespunzător sarcinilor trasate. 
Notă discordantă in această privin
ță a făcui șantierul nr. 2 Livezeni 
(șef de ș.anLier Dumitrescu Constan
tin) care pina la data de 4 octom
brie a. c. nu ne-a pus la dispoziție 
clementele cerute pentru inlormirea

Față de stagiul in care sc alia pregătirile de iarnă la uni
tățile economice din Valea Jiului, se desprinde concluzia ca in fie
care unitate unele masuri au fost traduse in viață. Cu Inate aces
tea. in multe unități pregătirile au început lirziu, sau se desiășoaiă 
intr-un ritm care nu asigură respectarea termenelor prevăzute. Ast
fel, la F.F.A. „Viscoza" Lupeni realizarea multor obiective se află 
iu faza incipientă, procentual fiind îndeplinite mai puțin de 50 la 
sulă din masurile stabilite. Conducerea fabricii trebuie să impulsio
neze in fiecare secție, ritmul pregătirilor de iarnă. Aceeași situație 
există și la Industria morărilului și paniiicației — Petroșani undo 
despre realizarea măsurilor privind pregătirile de iarnă sc vorbește 
incă la viilor. Jn același studiu se ailă și E.D.M.N. Paroșeni unde 
s-a... întocmit un plan de măsuri, s-au fixat termene și responsabi
li, dar, practic, s-a făcut toarte puțin. Conducerea unității tre
buie să atbă un cuvînt mai holărit în acest sens, aslicl ca iarna, 
care bale la ușă, să nu prejudicieze buna desfășurare a procesului 
de producție. La l.E.C. Paroșeni. deși pregătirile an tnceput din timp 
și s-au realizat o mare parte dintre măsurile propuse, totuși inca 
sc vorbește prea mult despre „vom face" sau „au fost prevăzute".

In ceea ce privește activitatea desfășurată pina in prezent la 
șantierele T.CM.M. Petroșani privind pregătirile de iarna, siluația 
apare total nesatisfăcăloare. Cu excepția stocării unor materiale de 
masă la punclole mai greu accesibile, pregătirile s-au desfășurat In... 
birou. Ba mai mult, șeful șantierului 2 Livezeni, pină la data de 4 
octombrie, nici măcar n-a întocmit un plan de măsuri în acest 
sens. Conducerea grupului do șantiere va trebui să ia măsuri cores
punzătoare șl asia cil mai urgent. Greutățile iernii trecute, cind 
din cauza pregălirilor superficiale u-an tost create suficiente fron
turi do lucru închise, ar trebui să constituie exemple pentru acest 
an, astfel ca realizarea planului în trimestrul IV’ 1968 și I 1069 să 
nu mai fie condiționată de nerespeclarea pregătirilor do iarnă, a- 
ceasta cu alit mai mult cu cit in perioada amintită slot stabilite 
termene de predare pentru mal multe obiective indu.,triale. Același 
lucru este valabil șl pentru Grupul 2 construcții Valea Jiului.

La Autobaza nr. 3 Petroșani, pregătirile au început incă In 
luna august, dar șl aici in uite măsuri stnt Încă In stadiu do ' ice- 
pul ori n-au fost atacate loc.

Același „au fost prevăzute" aparo și la pr- parația Lupeni.
Vorbind despre exploatările miniere, se. paro că pregătirile 

însumează un volum mai mare de lucrări ca piuă acum, experiența 
anilor Irecuți fiind folositoare. Și aici Insă ritmul trebuie accelerat, 
astfel ca termenele propuse să lie respectate.

Deci, în toate unitățile economico din municipiu trebuia in- 
lensiilcate preqătirllo pentru anotimpul rece, realizarea in termen a 
tuturor măsurilor pentru ca îndeplinirea sarcinilor de plan să nu 
poală ii prejudicială de intemperiile Iernii.

„La O.C.L. Alimentara Petroșani 
pregătirile pentru iarna care so a- 
propic vizează in primul rind asigu
rarea fondului de marfă necesar pen
tru perioada loamnă-iarnă. In func
ție dc consumurile comparate cu 
trimestrul corespunzător al anului 
J967, precum .și dc creșterile ce se 
prevăd, s-au făcut cereri de supli
mentări la o serie de produse din 
care cxoipplificăm : făinii albă 316 
tone; taină integrală 550 lone; făină 
intermediară 165 tone,- mălai 750 
tone; biscuiți 40 tonei brinzeluri 10 
tonei lapte praf 23 tone; ouă 1470 
mii bucăți; chibrituri 150 mii cutii

Au fost, de asemenea, stabilite prin 
plapuri de repartiții cantități de con
serve de legume și fructe pentru a- 
(opcrirca necesarului pe toată pe
rioada trimestrelor IV 1968 șl 1-1II 
1969 in care scop au fost creat© 
condițiile necesare dc depozitare.

In ceea ce privește magazinele 
amplasate in puncte periferice, greu 
accesibile șl expuse la înzăpeziri, 
au fost stabilite cantitățile dc măr-. 
furi ce urmează a fi stocate la a- 
ceslo unităti ca rezerve pentru iar
nă. La data de 25 septembrie a. c., 
in cadrul unei ședințe de lucru cu 
toți șefii de unităti care au sarcina 
de a forma aceste stocuri am atras 
atenția asupra importantei ce tre
buie să 
live.

Paralel 
Iile care 
lieri, de 
derea forestieră din Petroșani, s-au 
revizuit toate spațiile destinate în 
silozarii cartofilor și a cepei, făcin- 
du-se reparațiile necesare și unele 
amenajări.

Considerăm că prin măsurile lua
te vom reuși să asigurăm aprovi
zionarea populației la nivelul cerin
țelor" — ne-a declarat tov. DAVI- 
DOVICl CAZ1MIR, directorul. O.C.L. 
Alimentara Petroșani.

deservc.se
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Centrul de greutate
al muncii de partid

Experiența organizațiilor de par
tid b dovedit do nenumărate ori că 
rezultatele muncii de partid sint 
«u atlf mai fructuoase mi cil la 
rezolvarea multiplelor probleme re 
"viu organizațiilor respective sini 
atrași cit mai multi comuniști $f sr 
urmărește cu perseverență dcZ\olto- 
’‘.•i inițiativei, întărirea răspunde
rii fala de sarcini a fiecărui mem
bru do partid.

îh 
nnte 
tid i
birourilor 
Iată iulrebarea la 
răspuns la organi
zațiile do partid 
de la această ex- 
ploatare.
~ Ti

cinilor

măsură răspunde acestei ro- 
t ivii alea comitetelor de por- 
scctoarclc minei Vulcan, a 

organizațiilor de bază ? 
care am căutat

rezervelor Inlcrne, folosirea mai ra
țională a efectivelor in scopul reali
zării ritmice a sarcinilor dc plan. 
Membrii de partid, împreună cu ca
drele tehnico ale srcloarolor, 
consultat eu fiecare formație 
lucru asupra posibilităților 
ducere a efectivelor 
trecere a unor posturi 
la locurile do muncă 
Propunerile prezentau- 
ducerilor dc sectoare 
in micșorarea efectivelor 
doar într-o singură lună 
de posturi. Organizațiile 
din sectoarele

s-au 
de 

de re- 
ci'Ti regie șl de

neproductive 
i productive, 
ulterior con- 
<-au finalizat 

de regie 
— cu 24 
do partid 
mai făcut 
propunere 

arilor teh-

mim dc la

VIAȚA 
DE PARTID

fl

minei orqanl-

amintite au 
încă o 
condi 
nice : ca lăcătuș» 
de întreținere să 
fie trei 
tiveJe 
aceasta 
de a 
remedierea

baza sar-
le pri
or gane- 
ire, ro- 
partid aî
ședințe de instruire eu 

' omitotrlc do partid pe sectoare șl 
birourile organizațiilor de baz§ •. cu 
acest prilej se stabilesc obiectivele 
principale, cele mai stringente, spre 
realizarea cărora se cere orientată 
activitatea organizațiilor de partid 
ît> perioada respectivă — ne-a re
latat Iov. Albescu Dumitru, secre
tarul comitetului dc partid al mi
nei.
— In prezent, care ar fi aceste „pro

bleme principale* in preocuparea 
organizațiilor do partid ?

— Ne preocupă In mod 
folosirea mal rațională a 
Jor, utilizarea din plin a
de lucru, întărirea disciplinei 
producție, rolul 
Aceste probleme, 
au stat în atenlia organizațiilor
bază, a comitetelor de partid din 
sectoare,

•— în ce măsură șî-au mobilizat or
ganizațiile de partid forțele pentru 
soluționarea acestor probleme ?

— Birourile organizațiilor de bază șl 
comitetele de partid de la sectoa
rele I, If, III și IV au întreprins o 
acțiune largă pentru valorificarea

deosebit 
efective* 
timpului 

în
maiștrilor mineri, 

pe lingă altele, 
de

Cetățenii ne sesizează,

Cei vizați răspund

Am rămas 
fără lumină
Subsemnații locuitori ai 

orașului Petrila, localitatea 
Jieț-Moliviș, vă sesizăm ur
mătoarele, cu rugămintea de 
o ne sprijini prin ziar să ni 
se facă lumină, lată despre 
ce e vorba.

In anul 1966, in cătunul 
nostru, prin muncă voluntară 
și contribuție in bani, ne-am 
introdus curentul electric 
pentru iluminat. Am avut lu
mină timp de 2 ani. Acum 
două luni ne-am pomenit că 
nu avem curent. Rămași deo
dată in întuneric ne-am 
interesat și am aflat că ni 
s-a tăiat legătura cu linia 
principală. Am intervenit să 
ni se facă din nou legătura. 
După vreo cinci săptămîni, 
conducerea Secției de distri
buție a energiei electrice a 
dat curent la unele familii la 
care dinșii au vrut, iar sub
semnați! am rămas pină azi 
fără lumină. Am protestat, 
dar ni s-a răspuns că nu 
sînt obligați să ne dea și 
nouă lumină. Nu știm ce se 
așteaptă de la noi. Am fă
cut atita muncă șl cheltuială 
și acum stăm pe-ntuneric. 
Vă rugăm să ne ajutați.

Voino Constantin 
Voina Marie 

Pavel Ion lui ton 
Pavel ton lui Pătru 

Pavel Niculai
Redacția a adus la cunoș

tința Secției de distribuție a 
energiei electrice Petroșani 
cele semnalate de cetățenii 
din Jieț-Moliviș. Ne-a par
venit următorul răspuns :

Sesizarea nu este 
întemeiată I

Sesîzorea cetățenilor clin 
orașul Petrila, localitatea 
Jieț-Moliviș, nu este inteme- 
iotă. Secția de distribuție a 
energiei electrice Petroșani 
a branșat la rețea numai 
instalațiile cetățenilor care 
s-au încadrat in normele din 
regulamentul de utilizare și 
P.C.I. Instalațiile cetățenilor 
care nu s-au încadrat în o- 
ceste norme n-au putut fi 
puse sub tensiune.

Conducerea S.D.E.E. Pe
troșani o dat indicațiile ne
cesare cetățenilor care do
resc ca instalațiile din lo
cuința lor să fie branșate la 
rețea.

Șef secție,
Ing. Samuel ANDREI 

Tehnician U.E.E.
Bitcă STAN

in secția 
mecanice 
U. R.U.M. 
șanl.

G SPORT
Datorită 

rlențel șl 
clei, Jnn< 
else se 
o bună

expe- 
hărnl-
Fran- 

bucură de
apreciere 
reparații 
de la 

Petro-

e

FOTBAL, DIVIZIA C

’ll in er ii I Lupeni
a câștigat în prima repriza

lase legea avantajului. Așa că sco
rul final al partidei a rămas cel de 
la pauză, adică 2—0.

In ultimele trei meciuri. Minerul 
! upeni a obținut rezultate bune, 
'apt pentru care spectatorii nu in- 
' epuț să vină din nou la stadion. 
Am dori să vedem mereu meciuri 
bune la Lupeni, soldate, bineînțe
les, cu victorii ale gazdelor.

Duminică, din echipa locală s-au 
remarcat Cotroază, Pali .șl Lucuța, 
merite pentru victorie revenind în
tregii echipe.

In clapa a 8-a <i Campionatului 
diviziei C do fotbal. Minerul Lu- 
pmi o jucat acasă cu r M. Timi
soara. Gazdele au început meciul 
in tortă, cu dorința vădita de a în
vinge șl. m urmare a numeroase 
lor ocazii avute, au înscris de două 
ori în primele 45 de minute, prin 
Rizoa (din penalii) și Cotroază.

In partea a doua a partidei, ju
cătorii din Lupeni au avut multe 
ocazii de a majora scorul, dar nu 
au reușit să fructifice nici una din 
ele. De fapt, Cotroază o înscris in 
această repriză un gol. dar arbitrul 
fluierase fault la Lucuța In loo să

întreținere
?ruli In efec- 

brigăzilor i 
cu scopul 
li

A. B.

rointe- 
defec

te rozul- 
n care

reșall direct
Hunilor eleclro-rneranice, 
latele ce Io obțin brigăzile ț 
le deservesc.

Ia sectorul VIII — investiții, co
mitetul do partid, împreună cu con
ducerea sectorului, a dezbătut posi
bilitățile folosirii mai intense a uti
lajelor din dotare, îndeosebi a ma
șinilor de încărcat. în prealabil, 
însă, membrii de partid din rindul 
cadrelor tehnice au primit sarcina 
să studieze la locurile de muncă 
măsurile cc se impun pentru a crea 
toate condițiile necesare ca utila
jele să funcționeze din plin. în ur
ma analizei întreprinse, brigăzile 
conduse de minerii Cioată Gheor- 
qhc, Bulă Gheorqbe și Saulea Cons
tantin au fost dotate cu mașini de 
încărcat șj, drept rezultat, randa
mentele lor au crescut cu cile 10— 
15 Ia sută. Organizația de partid 
din sectorul VIII a mai întreprins 
acțiuni eficiente cu membrii de 
partid în scopul îmbunătățirii cali
tății lucrărilor miniere, urgentării 
executării unor lucrări, slrinqcrii di
feritelor materiale vechi din ca
drul sectorului etc. Inițiative bune 
au avut șl organizațiile de partid 
din sectoarele III si IV pentru mobi
lizarea minerilor la creșterea vite
zelor de avansare în abatajele fron
tale, pentru recuperarea rămineri- 
lor în urmă ale unor brigăzi.

Din discuțiile purtate cu secre
tari ai organizațiilor de partid, 
secretarul comitetului de partid 
exploatare am putut constata 
activizarea tuturor comuniștilor,
tragerea lor la soluționarea multi
plelor probleme ce Ie ridică reali
zarea sarcinilor de plan la toti in
dicatorii șl in mod ritmic nu cons
tituie încă o preocupare permanen
tă. Ea sectoarele III, IV, VT și VIII 
membrii de partid nu sînt consultați 
de fiecare dată asupra problemelor 
complexe ce se ridică în fata orga
nizațiilor de partid, nu sint activi
zați pe bază de sarcini concrete.

Concluziile cc sc desprind 
adunările generale, indicațiile 
ce se dau comuniștilor cu 
prilej, nu sînt în măsură să
cuiască activitatea vie de atragere 
in permanentă a membrilor de par
tid la muncă politică susținută in 
rindul colectivelor sectoarelor, să 
asigure dinamismul, eficienta mun
cii de partid.

Soluționarea problemelor comple
xe ce le ridică realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan reclamă o preo
cupare mai insistentă din partea co
mitetului de partid al 
cărei organizații de 
dezvollarea inițiativei 
pentru activizarea lor

in

cu
pe
ca
a-

din 
vagi 

acest 
inlo-

minei, a fie- 
parlid pentru 
comuniștilor, 

continuă !

I. D.

CONSEMNAM
H» gratiute

Nu de mult, la E.M. Vulcan 
a rămas un loc vacant. Fusese 
ocupat de 
And rone a 
Vulcan cu 
muncească, 
n-a muncii.
Iu(ie de a face bani: iurind. 
Inir-o seara a lorlat incuie- 
loarea de la căminul T.C.M.id. 
șl a furat din dulapul lui Ca- 
langiu Ion haine, obiecte șl 
bani. A fost insă prins. A 
trebuit să dea lotul inapoi. Șl 
hainele. Va primi el allele. 
Gratuit. $i frumoase... In 
dungi.

Andrane Dumitru, 
venit din GalaU io 
intenții bune: să 
Prea mult insă 
A găsit altă so-

„Tratament"
prâios

Miercuri 9 octombrie

Ștâîn(a merita un punct
Ia Câmpia Turxii

N-o mai primește pe la el. 
Susana nu mai e suplă ca a- 
cum 5 luni. E firesc: peste 4 
luni Costel va deveni tată. De 
aceea este foarte nervos. Dar 
nu numai el, ci șl Susana. 
Cine-i de vină Susano ? Ai 
fost ,soră“ prea bună cu Cos
te!. l-ai aplicat un „tratament" 
periculos. Și el (i-e așifde- 
tea...

(re-

(rc-

in-

!T

ParaschlvFiind pensionar,
Aurel din Vulcan se plicti
sea slind degeaba. Și atunci 
s-a hotărît să iacă ceva. Ce ? 
Să vindă baticuri. Făcea dru
muri la Timișoara, cumpăra 
baticuri cu 65 lei bucata și le 
vindea in Vulcan cu 100' lei. 
Doar erau străine. Străine de 
Valea Jiului. Prins că făcea 
speculă, s-a arătat străin de 
faptul că acest lucru se pe 
depsește cu Închisoare. Acum 
insă este sigur că așa-i. Că 
specula se pedepsește. El s-a 
legat la cap pentru trei luni. 
Dar nu cu vreun batic...

11,00 Curs de limba franceză 
luarea lecției do luni).

11.30 Curs de limba engleză 
luarea lecției de marii).

12,00 TV pentru specialiștii din
dustrie. Ciclul „Cibernetică".

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Consultații la limba romană 
(clasa a Xll-a). Tema: Con
tribuția lui Camil Petrescu la 
dezvoltarea romanului roma
nesc de analiză.

18,00 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba germană. 
19,00 „Club XX" — emisiune

tineret.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Buletinul meteorologic, 
citate.
Studioul de poezie. 
Recitalul baritonului 
Matinoiu.
Transmisiune in direct 
Combinatul siderurgic 
— Intrarea in funcțiune
ției de granulare a zgurei. 
Transfocator — „Trăsătura co
mună" — raid anchetă in 
Craiova.
Muzică pentru micul ecran. 
Avanpremiera.
Teleciriemateca „Deputatul 
Baltica" — o producție a 
diourilor sovietice. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Și de astă dală, Știința Petroșani 
a fost frustată in deplasare de un 
punct. Jucind la Cimpia Turz.il cu 
echipa locală Arieșul, formația stu
denților petroșănenl a prestat un 
joc bun, in urma căruia merita cel 
puțin un punct. Dacă nu l-a 
nut, e de vină ineficacitatea 
inlașilor, care s-au jucat cu 
ziilc do gol, dar și arbitrajul 
tini tor pentru echipa gazdă,
suficient să arăt că Știința a marcat 
un gol perfect valabil, anulat • de 
arbitru, ca și faptul că gazdele au 
înscris unicul gol dintr-o 
ziție de ofsaid. Astfel, in

obți- 
îna- 
oca- 
păr- 
Este

u 
clară po
pri roa re-

priză, in urma uuui corner, Conslan- 
tinescu vine înainte șl șulează im- 
parabil în plasă, dar arbitrul anu
lează golul pe motiv că Răsădeanu
ar fi jenat un adversar.

In minutul 72. Zamfir a înscris cu 
capul golul victoriei echipei sale
după ce apărătorii Științei se opri
seră aștcptînd sancționarea poziției 
de ofsaid a jucătorului localnic. Ar
bitrul însă a acordat golul șl cu 1—0 
pentru Arieșul s-a terminat înlîlni- 
rea dintre cele două echipe, întîl- 
niro din care Știința merita, repet, 
rol puțin un rezultat de egalitate.

G. I.

pentru Necesitatea onui cabM medical
Publi-

Vasile

PRIETENIA
SPECULANTULUI cabinet

(Urmate din pag. 1)
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a 
compe- 
rezulta-

de ]a 
Galați.
a sta-

Rubrică redactată de
Dem SARARU

să asigure contro- 
medico-sanitară 
activitatea 
pentru ca

Grama Susana 
repetate rlnduri 
Constantin din 
Gării nr. 1. Omul era din cind
in cind bolnav (de dragoste) 
și Susana ii făcea tratament 
la domiciliu. Acum Costel s-a 
lecuit de dragostea Susanei.

a locuit in 
la Cristea 

Vulcan, sir.

sportiv ie Petroșani

Oră de educație fizică ia noul liceu din Vulcan

orchestra

La recenta plenară a C.M.E.F.S. 
s-a discutat, printre alte probleme, 
și aceea a înființării unui cabinet 
medical 
dotarea 
care să 
cale de

Există 
sportivi 
de echipe angrenate în competiții 
republicane, .județene și municipale, 
unele cu rezultate meritorii pe plan 
republican, dar nu există un cabi
net medical care 
Iul și asistența 
celor cuprinși în 
lițională oficială, 
lele lor să fie mai bune.

Prin înființarea acestui 
medical, s-ar evita multe neplăceri 
în timpul întrecerilor sportive. La 
meciuri ar participa reprezentanți ai

i a înființării
sportiv în orașul Petroșani, 
lui cu aparatură necesară, 
fie deservit de cadre medi- 
specialilate.
in Valea Jiului sute de 

legitimați și clasificați, zeci

cabinetului medical sportiv, local, 
care ar interveni cu promptitudine 
și autoritate în cazurile de acciden
tări, înlăturînd eventuale compli
cații. De asemenea, acești medici 
specialiști ar putea da Itv”' Dre- 
lioase antrenorilor voluntari Ta lec
țiile lor de antrenament co sporti
vii, pentru ca mijloacele șt meto
dele de antrenament să fie corespun
zătoare cu vîrsta, sexul șl gradul de 
pregătire ale sportivilor.

In privința realizării acestui dezi
derat deosebit de important al miș
cării sportive din Valea Jiului, 
C.M.E.F.S. a făcut demersurile nece
sare către G.J.E.F.S. Hunedoara șl 
așteaptă răspunsul. Este necesar ca 
și organele municipale comgetento’ 
sa sprijine această acțiune în folo
sul dezvoltării mișcării noastre sp®r-

citeva nimicuri care ar vrea să le 
vindă pentru a scoate și el măcar 
benzina. Nu cumva ar vrea Borșan 
Dragos să-i găsească
lor? Acesta, ' obraz subțire, se face 
luntre și punte și marfa este pla- 
sală repede. Astfel, s-a plătit pri
mul preț pentru cadoul de nimic al 
speculantului : amicul a (ost trans
format în unealtă. In planurile sale, 
casa lui Borșan Dragoș urma să de
vină tranzit de mărfuri speculate, 

avea acoperire, 
veni liniștit la Lupcni sub

Acum speculantul
Putea
masca unui prieten plin de compa
siune. A doua vizită nu se lăsa mult 
așteptată. Acum insă sc hotărăște să 
lucreze ..mai tare". Zeci de bati
curi, fișuri și costume de burete iau 
drumul Lupeniului în portbagajul ma
șinii, ciștigală iară sudoarea frunții.

Prietenul persista in naivitatea sa 
și astfel pornesc ațnîndoi din casă 
în casă ca doi veritabili comer
ciant! ambulanți motorizați. Dar

Fabtica de ciment,

cum cana nu merge de multe ori 
Ia finlină, tot așa speculantul este 
prins de data aceasta asupra faptu
lui. El are insă apărarea pregătită: 
a adus un nou cadou prietenului 
său și pentru că e un prieten ade
vărat i-a adus așa deodată nici mai 
inuJt nici mai puțin de 8 fîșuri. Să 
aibă omul pe toată viața. A mers cu 
marfa din casă în casă ? Borșan Dra
goș da, a făcut așa ceva dar el nu 
s-a mișcat din mașină. Treaba lui 
dacă a vrut să vindă frumușele de 
cadouri. Oricum pentru speculant e 
mai ușor să vindă pielea altuia de- 
cit cea proprie. De, năravuri vechi!

Borșan privește cam uimit la noua 
dovadă, de prietenie și își dă seama 
cam tirziu de adevăratul ei sub
strat.

Speculantul Bran Petre nu va mai 
apărea pentru un timp printre timi
șoreni. Va avea ocazia să mediteze 
un timp dacă nu cumva farmecul 
florilor și grădinilor Timișoarei este 
lotuși mai sănătos decit piața de 
vechituri. Cit despre Borșan Dra
goș. se aude că acum abia așteaptă 
ploaia să iasă afară în cămașă. Cică 
susține că-i mai sănătos 
vrea omul să spele ceva...

Fișul e bun, dar numai pe ploaie, 
altfel foșnește tare.

angajează, imediat
1. - ȘOFERI de toate clasele pentru autobasculante 

BELAZ și TATRA.
Pentru șoferii de clasa I, asigurăm locuință.

2. - STENODACTILOGRAFA cu salarizare maximă 
prevăzută de post, asigurind locuință corespun
zătoare.

Stația de recoltare 
și conservare a sîngelm 

PETROȘANI
angajeaza

® asisteut medical 
@ felcer medical 

laborant
Condiții de angajare : Să posede diploma de absol

vire in specialitatea pe postul solicitat.
Informații suplimentare se pot primi zilnic de la Sta

ția de recoltare și conservare a singelui din Petroșanii 
str. Cloșca nr. 2 — telefon 1573.

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzica i 
de dimineața,- 6,00—8,25 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojur
nal) 8,00 Sumarul presei; 8,25 
Moment poetic, 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00
Buletin de știri,- 9,05 La micro
fon melodia preferată,- 9,30
Teatru scurt: „Șoseaua" de 
Dumitru Solomon,- 9,54 Program 
de cîntece pionierești; 
Curs de limba germană, 
Din muzica popoarelor, 
Miniaturi Instrumentale; 
Buletin de știri,- 11,05 
specialistului : Știința condu
cerii întreprinderii; 11.45 Sfa
tul medicului i Alimentația ra
țională a școlarului; 12,00 Mu
zică ușoară,- 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară,- 14,00

10,00
10,30
10,45
11,00
Ora

muzică 
populara „Doina Banatului"; 
14,15 Tot înainte; 14,35 Ra- 
dio-publicilate; 14,50 Potpuriuri 
de muzică ușoară; 15,00 Bule
tin de știri; 15.30 Consultație 
juridică; 15,40 Peliculă 
ră; 16,00 Radiojurnal.
16.20 Jocuri feciorești; 
Corespondentă specială; 
Luminile rampei; 17,15 Antena 
tineretului; 17,45 Cîntece do 
Teodor Bralu; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Tribuna radioi 1815 
Din culegerile de folclor mu
zical ale etnomuzicologului 
Constantin Brăiioiu,- 18,40 Pa
gini celebre din opere,- 19,00 
Radiogazeta de seara,- 19,30 O 
melodic pe adresa dumnea
voastră,- 20.00 Buletin de știri; 
20,05 Țării, inima și versul,-
20.20 Melodii populare de vir
tuozitate,- 20,35 Cîntece dc dra
goste de Mălineanu,- 20,55 
Noaplc bună,z copii; 21.00 Mu
zică ușoara; 21,05 Scriitori la 
microton,- 21,25 Voci, orches
tre, melodii 22,00 Radiojur
nal. Sport,- 22,20 Formația Sin
cron,• 22,30 Moment poetici 
22,35 Refrene îndrăgite; 24,00

Buletin de știri; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

sono-
Sporl, 

16,30
16,45

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri),- 7,30 Buletin de știri. 
7.-15 In sunet de fanfară; 8.00 
Ciulă Maria Cotit lea, Nicolae 
l’iolin și Constantin Busuioc; 
8,30 Buletin de știri; 10.00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică u- 
șoară,- 10,30 Vreau sft știu,- 
10.55 Noi Înregistrări do mu- 
zică populară; 11,15 Muzică u- 

șliri; 
13.15 
Din

șoară; 12.00 Buletin de
12.15 Muzică populară; 
Melodii populare,- 13.30 
tarile socialiste,- 13.50 Recital
do opera Octav ian Nagliiu, 
1-1,00 Radiojurnal; 14.08 Con
cert de prinz; 15,00 Muzică u- 
șoară; 15.45 Cintecc populare; 
16.00 Piese pentru clavecin,-
16.15 Jocuri populare; 16,20 
Sfatul medicului; 16.25 Pagini 
alese din muzica de estradă,- 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Emisiu
ne de folclor; 17,40 Radlo-pu- 
blicitatc; 18,00 Maeștri ai mu
zicii corale,- 18,30 Memoria

pamînluluL românesc,-
Melodii cu Florin Anca; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Jocuri 
populare,- 19,10 Curs de limba 
rusă; 19,30 Festivalul .Toamna 
muzicală clujeană'; 22,30 Mu
zică ușoara,- 23,00 Radiojur
nal; 23.07 Concert din opere; 
23,40 O nouă înregistrare do 
muzica românească, 
zale sonor; 
de știri.

0,05 Mo-
0.55—1.00 Buletin

F I L
JOI 10

E
OCTOMBRIE

PETROSANl — 7 Noiembrie : 
Tarzan, omul maimuță; Repu
blica : Moștenirea lui Achille, 
PETRILA i Prin Kurdlstanul 
sălbatic; LONEA — 7 Noiem
brie: Cliemați-1 pe Martin,- Mi
nerul: Ultima noapte a copilă
riei; AN1NOASA: Zile de va- 
ră; VULCAN : Aventurierii; 
LUPENI — Cultural: Bella, 
Muncitoresc: O lume nebună, 
nebuna, nebună; PAROȘEN1: 
Război și pace,- UR1CANI: 101 
dalmalienl.

Turz.il
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Convorbirile 
delegației 
guvernamen
tale române
în Uruguay

MONTEVIDEO 8. Trimisul 
ipeviol Agerpres, V. Oros, 
transmite: La 7 octombrie,
conducătorul delegației guver
namentale române, Gheorghe 
Râdulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, s-a In
finit cu vicepreședintele Repu
blicii Orientale a Uruguavului, 
Alberto Abdala. In cadrul în
trevederii, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă, s-a discu
tat despre căile și mijloacele 
de a dezvolta relațiile econo
mice între cele doua țări, în 
diferite sectoare. La întilnire a 
participat, de asemenea, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Uruguay. Victor 
Florescu. In aceeași zi, șeful 
delegației guvernamentale ro
mâne a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe, Ve- 
nancio Flores, cu ministrul in
dustriei șl comerțului, Peirano 
Facio, și cu ministrul agricul
turii, Frick Davies. La întîlni- 
rea cu ministrul industriei și 
comerțului au fost examinate 
posibilitățile de a încheia un 
acord comercial româno-uru- 
guayan. In același timp, grupe
le de lucru, alcătuite din mem
bri și experti ai delegației, au 
purtat tratative cu reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, industriei și comerțu
lui, Băncii Centrale a Republi
cii, Administrației naționale a 
căilor ferate și ai altor organis
me economice privind modali
tățile concrete de intensificare 
a colaborării economice între 
România și Uruguay. Aceleași 
probleme au fost abordate și 
in cursul convorbirii dintre 
Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
cu Francisco Forteza, ministru 
ad-interim al finanțelor.

Arhipelagul Fiji
Arhipelagul Fiji — descoperit de Tasman in 1643 — 

este situat in Pacificul de sud. Acest arhipelag cuprinde pes
te 320 insule, din care mai mult de 100 sint locuite. Insulele 
Fiji — colonie a Marii Britanii din anul 1874 — au căpă
tai regim autonom din 1944.

Principalele resurse naturale ale arhipelagului, care are 
o suprafață de 18.272 kmp, sint : trestia de zahăr, orezul, 
porumbul, bumbacul, ananasul, bananele, maniocul, tutunul, 
ceaiul, aurul, lemnul etc. Aceste bogății naturale au permis 
dezvoltarea exporturilor și îmbunătățirea nivelului de trai al 
populației acestor insule, formată din indieni, fijienl, eu
ropeni, metiși și chinezi.

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Genera
le a O.NU. figurează și probleme legale de acordarea inde
pendentei coloniei britanice a insulelor Fiji.

In fotografie : Vedere de pe una din străzile orașului 
Suva, capitala arhipelagului, care are o populație de aproa
pe 50.000 locuitori. Acest oraș este situat în cea mai mare 
insulă din arhipelag. Viii Levu.

SESIUNEA O. ft.U.

Dezbaterile din 
Adunarea Generală

NEW YORK 8. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae lo- 
nescu, transmite: In deschi
derea lucrărilor ședinței ple
nare de luni după-amiază a A- 
dunării Generale a O.NU. a 
luat cuvînlul președintele Re
publicii Ciad. Francois Tom- 
balbaye. El a exprimat recu
noștința tării sale fata de Or
ganizația Națiunilor Unite 
care, „acționînd pentru apăra
rea păcii în lume, și-a îndrep
tat eforturile și spre ajutora
rea tinerelor națiuni aflate în 
proces de dezvoltare".

Au continuat apoi dezbate
rile generale. In intervenția 
sa, ministrul de externe al 
Finlandei, Ahtl Karjalainen. a 
subliniat că „Organizația Na
țiunilor Unite este principalul 
instrument aflat la dispoziția 
națiunilor pentru menținerea 
păcii și securității internațio
nale". El și-a exprimat păre
rea că „trebuie continuate cu 
perseverentă eforturile pentru 
restabilirea încrederii între 
națiuni", adăugind că „numai 
astfel va putea fi apărată pa
cea lumii".

Referindu-se la problema 
vietnameză, Ahli Karjalainen 
s-a pronunțat pentru înceta
rea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord și pen
tru crearea condițiilor ca 
poporul vietnamez „să-și de
termine singur viitorul, fără 
nici un amestec sau presiuni 
dinafară". Totodată, ministrul 
finlandez s-a pronunțat pentru 
universalitatea O.N.U., subli
niind că „locul Chinei în Na
țiunile Unite aparține repre
zentanților Republicii Popu
lare Chineze".

Această din urmă cerință a 
fost formulată și de Sayed 
Rahman El Amin, locțiitor al 
primului ministru și ministrul 
afacerilor externe al Sudanu
lui.

In ședința de luDi după-a- 
miaza au luat, de asemenea, cu
vînlul reprezentanții Greciei 
și Lesotho-ului.

In ședința de marți diminea
ța a luat • cuvînlul delegatul 
Tunisiei, urmat de reprezen
tanții Republicii Chile, Dane
marcei și Ghanei. Ministrul de 

externe al Tunisiei. Habib 
Bourguiba jr„ a consacrat, du
pă cum și era de așteptat, o 
Importantă parte a Intervenției 
sale situației din Orientul a- 
propiat. „Pentru a grăbi resta
bilirea ordinei, a spus el, tre
buie ca Israelul să se confor
meze exigențelor rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
1967, cu alte cuvinte să ac
cepte fără echivoc termenii ca 
șl spiritul acestei rezoluții șl 
să coopereze fără rezerve cu 
misiunea Jarring".

Problema dezvoltării econo
mice a fost abordată pe larg și 
în intervenția ministrului de 
externe al Republicii Chile, 
Gabriel Valdes. „Scopul final 
al celei de-a doua decade a 
dezvoltării — a subliniat el — 
trebuie să fie statornicirea li
nei noi structuri internaționa
le economice. O asemenea 
structură trebuie să permită 
tuturor națiunilor să se bucu
re, pe picior de egalitate, de 
progresul economic".

Ministrul de externe al Da
nemarcei, Poul Harlling, a sub
liniat în intervenția sa nece
sitatea construirii în Europa 
a unui climat de destindere, 
arătînd că în acest scop este 
necesară „o atmosferă de în
credere mutuală, ca o condiție 
indispensabilă". Danemarca do
rește ca această condiție să fie 
îndeplinită în perspectiva des
chiderii căii pentru o soluțio
nare justă a problemelor secu
rității europene, inclusiv pro
blema reunificării Germaniei".

O
Paralel cu lucrările Adună

rii Generale au început dezba
terile asupra problemelor de 
fond și in comitetele princi
pale ale O.N.U.

Mari acțiuni 
revendicative

TOKIO 8. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
In cadrul ofensivei de toamnă, 
marți dimineața au avut loc 
mari acțiuni ale sindicatelor 
japoneze; 1.250.000 de membri 
ai sindicatelor învățătorilor, 
muncitorilor din transporturile 
orășenești și ai lucrătorilor 
municipali și prcfecturali au 
participat la o qrevă naționa
lă de aproape două ore, re- 
vendicînd majorarea salariilor 
cu 8 la sută retroactiv de la 
1 mai a.c. In cursul tratative
lor purtate pînă luni seara, 
reprezentanții quvernului au 
respins cererea Consiliului co
mun de qrevă al sindicatelor, 
motivind lipsa de fonduri. Pre
ședintele consiliului de qrevă 
a criticat „lipsa de sincerita-

KINSHASA

Picrrc Hulele 
a fost 
condamnat 
fa moarte

KINSHASA (8 (Agerpres). 
Tribunalul militar din Kinsha
sa l-a condamnat marți la 
moarte pe Pierre Mulele. fos
tul ministru al educației în 
quvernul lui Patrice Lumum
ba. Mulele, unul dintre lide
rii rebeliunii de la Kwilu din 
1963, a revenit recent la Kin
shasa de la Brazzaville, după 
ce primise asigurări din par
tea ministrului de externe 
conqolez, Justin Bomboko, că 
va beneficia de amnistia de
cretată în luna august. Con
vorbirile dintre Mulele și 
Bomboko au avut loc in ab
sența șefului statului Congo 
(Kinshasa), Joseph Mobutu, 
care se afla în vizită în Ma
roc. La înapoierea sa în pa
trie, Mobutu a declarat că 
Mulele nu poate beneficia de 
această amnistie și va fi ju
decat ca criminal de război. 
Imediat după această declara
ție, Mulele a fost arestat și 
deferit unui tribunal militar 
special, constituit printr-o or
donanță prezidențială.

După pronunțarea sentinței 
de condamnare la moarte, Mu
lele a înaintat președintelui 
Mobutu o cerere de grațiere.

Agențiile de presă anunță 
că președintele Joseph Mobu
tu a respins apelul la cle
mență al lui Pierre Mulele. 
Autoritățile nu au anunțat da
la executării sentinței, pronun
țate marți dimineață.

Condamnarea lui Mulele — 
consideră observatorii politici 
— ar putea provoca o gravă 
încordare in relațiile dintre 
quvernul de la Brazzaville șl 
cel de la Kinshasa.

întrevedere Corneliu 
Ndnescu - Ounnor Jarring

NEW YORK 8. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite: Șeful delegației ro
mâne la cea de-a 23-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere, la palatul

Vizita ministrului comerțului 
exterior al României în Olanda

HAGA 8 (Agerpres). — La 
invitația ministrului afacerilor 
economice al Olandei, Leo de 
Block, a sosit la Haga, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior al României.

Ministrul român a avut con
vorbiri cu Leo de Block, mi
nistrul afacerilor economice al 
Olandei, și s-a întîlnit cu H. J.

în Japonia
te" a quvernului. caie a afir
mat că nu poate majora sala
riile decît începînd din luna 
august a.c. Intîlnirea secreta
rului general al Consiliului 
General al Sindicalelor din Ja
ponia „Sohyo", cu Tatsuo Ta
naka. director general în ca
binetul premierului japonez, ca 
o ultimă încercare de a evita 
qrevă, nu a mai avut loc din 
cauza poziției rigide a cercu
rilor financiare care au refu
zat să pună la dispoziție fon
durile necesare majorării sala
riilor pe perioada revendicată 
de greviști.

Partidul Comunist și Partidul 
Socialist au dat publicității de
clarații în care au cerut satis
facerea integrală a cererilor 
lucrătorilor din serviciile pu
blice.

Efectele grevei s-au făcut 
simțite prin dezorqanizarea 
temporară a transportului în 
36 de mari orașe. In primele 
ore, in școlile primare nu s-au 
ținut cursuri. Lucrătorii din 
rețeaua de alimentare cu apă 
din 91 de orașe s-au alăturat, 
de asemenea, greviștilor.

Acțiuni de Suptă ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

SAIGON 8 (Agerpres). — 
La sud-vest de Da Nang unde 
forțele americane încearcă să 
degajeze tabăra „forțelor spe
ciale" saigoneze de la Thounq 
Duc, încercuită de 10 zile de 
forțele patriotice, marți dimi
neața au continuat să aibă loc 
lupte violente. O ciocnire de 
două oro și jumătate s-a desfă
șurat la șase kilometri de a- 
ceaslă tabără, ciocnire în cursul 
căreia forțele americane au tre
buit să recurgă la ajutorul a-

După lovitura de stat 
din Peru

0 UN DECRET AL NOULUI PREȘEDINTE.
• ARESTAREA UNOR FOȘTI MINIȘTRI.

LIMA 8 (Agerpres). — 
Generalul Juan Velasco Alva
rado, noul președinte al Peru
lui, venit la putere in urma lo
viturii militare, a emis un de
cret prin care prevede că în 
funcțiile de prefecți în toate 
departamentele țării vor fi nu
miți ofițeri superiori din arma
tă După cum transmite din 
Lima corespondentul agenției 
Prensa Latina, numeroși func
ționari de stat își dau demisia 
In semn de protest împotriva 
acțiunilor guvernului militar. 
Printre cei care și-au părăsit 
funcțiile se află președintele 
Băncii centrale de rezerve si 
membrii juntei pentru proble
mele turismului.

Judecătorul de instrucție Jo
se Ortiz Reyes a ordonat luni 
arestarea unor miniștri care 

Națiunilor Unite, cu ambasa
dorul Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
în Orientul Apropiat. A avut 
loc, cu acest prilej, un schimb 
de păreri privind evoluția si
tuației din această regiune.

de Koster, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Olandei.

Seara, ministrul afacerilor e- 
conomice olandez a oferit un 
dineu în cinstea oaspetelui ro
mân.

Proiect de lege 
privind 
federalizarea 
Cehoslovaciei

PRAGA 8 (Agerpres). — A- 
genția CTK transmite: La 7 
octombrie, la sediul Adunării 
Naționale din Praga, președin
tele Consiliului Național Ceh, 
C. Cisar, și președintele Con
siliului Național Slovac, O. 
Klokoc, au înaintat președinte
lui Adunării Naționale a R.S.C., 
J. Smrkovsky, proiectul legis
lativ de inițiativă al legii 
constituționale privind federa
lizarea Cehoslovaciei.

Primind proiectul de lege, 
J. Smrkovsky a subliniat că 
Adunarea Națională a primit 
această sarcină încă atunci 
cînd a adoptat Declarația-Pro- 
gram a quvernului, care por
nește de la sarcinile principa
le ale programului de acțiu
ne al P.C.C. Faptul că noi am 
pornit pe calea reorganizării 
federative a R.S.C. încă în săp- 
tămînile și lunile care au tre
cut. a avut o importantă ho- 
tărîloare în zilele critice ale 
lui august. Aceasta s-a mani
festat din plin în poziția hotă* 
rîlă a celor două popoare, ca
re într-o unitate frățească ne- 
maiînlîlnită, s-au aflat pe de
plin pe poziția orînduirii de 
stat cehoslovace.

viației și artileriei. Marți dimi
neața au continuat și luptele 
începute luni la 8 kilometri 
nord-est de Trang Bang.

Se anunță că luni seara, for
țele patriotice au supus unul 
bombardament de artilerie po
zițiile inamice de la Binh 
Chanh, la numai 16 kilometri 
de Saigon. A fost bombardată 
și tabăra „forțelor speciale" de 
la Sapa, aflată la 200 kilometri 
nord-est de Saigon.

au făcut parte din cabinetul 
fostului președinte Fernando 
Belaunde Terry. Printre cei 
arestați se află Fernando Cal- 
mell del Solar, fost ministru 
al muncii, Javier Arias Stel
la, lost ministru al sănătății 
publice, și Guillermo Hoyos 
Osores fost ministru al justi
ției.

Pe de altă parte, Manuel Ul
loa, fost ministru de finanțe, 
s-a refugiat în sediul cotidia
nului „Expreso", a) cărui di
rector este.

Judecătorul Jose Ortiz este 
însărcinat în special cu studie
rea împrejurărilor dispariției 
unei pagini din contractul de 
cumpărare și vînzare a țițeiu
lui, încheiat între firma de stat 
din Peru „Empresa Petrolera 
Fiscal" și firma americană „In
ternational Petroleum Com
pany".

CURIER • CURIER • CURIER
PRIMIRI LA PREȘEDINTELE CEHOSLOVACIEI.

Președintele R.S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a primit la 
7 octombrie la Hradul din Praga o delegație a Comitetului 
cehoslovac pentru apârarea păcii, în frunte cu președintele 
comitetului, acad. I. Macek, o delegație a Comisiei pentru 
reabilitare, a C.C. al Uniunii luptătorilor antifasciști și a Fron
tului Național, in frunte cu președintele comisiei, M. Troianova, 
și o delegație a C.C. al Partidului Popular din Cehoslovacia, 
în frunte cu președintele partidului, A. Pospisil și cu secreta
rul general J. Pauly.

Delegațiile l-au încredințat pe președintele Svoboda de 
participarea organizațiilor lor la rezolvarea actualelor probleme 
din țară.

In ziua de 8 octombrie s-au 
deschis la Praga lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Consiliu
lui Executiv al Federației Mon
diale a orașelor înfrățite. Din 
partea orașelor din țara noas
tră, membră a acestei orga
nizații la sesiune, participă tov, 
Gheorghe Cambose, prim vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular al 
municipiului lași, membru in 
Consiliul Executiv al F.M.O.I.

♦ ♦♦
Cosmonauții Walter Schirra, 

Walter Cunningham și Donn 
Eisele, care urmează să fie 
lansați vineri la bordul unei 
cabine „Apollo" pentru un 
zbor orbital de 11 zile, au 
fost supuși unui ultim examen 
medical.

Intre timp, la Cape Kennedy 
continuă, fără incidente, pregă
tirile pentru lansare care ur
mează să aibă loc la 15,00 
G.M.T. Zborul în spațiu, care 
va începe vineri, va servi în 
principal la verificarea cabinei 
„Apollo", la bordul căreia Ad
ministrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic spe
ră să-și lanseze cosmonauții 
în direcția Lunei înainte de 
sfirșitul anului 1969.

♦ ♦♦
Constantin Lundras, căpitan 

de marină in retragere, soțul 
cunoscutei editoare de ziare 
Heleni Vlachos, aflată in exil 
la Londra, a fost condamnat 
de un tribunal militar din A- 
tena la 18 luni închisoare.

Patru tineri au fost condam
nați de același tribunal, pen
tru activitate împotriva guver
nului, la închisore pe termene 
intre 2 și 5 ani.

♦ ♦♦
Peste 300 de detectivi me

xicani și ai Interpool-ului au 
fost mobilizați pentru a supra
veghea fabuloasa trezorerie 
din cadrul expoziției „Opere 
alese din arta mondială", care 
s-a deschis luni in cadrul „O- 
limpiadei culturale". Expoziția 
inaugurată de către Pedro Ra
mirez Vazquez, președintele 
Comitetului organizator al Jo
curilor Olimpice, reunește în 
sălile Muzeului de antropologie 
și a celui de Artă modernă din 
capitala mexicană opere de 
valoare și bijuterii din 68 de 
țări. Printre acestea se află o 
parte din trezoreria imperială 
a Etiopiei, faimoasa colecție 
de artă orientală a lui Avery 
Brundage, președintele Comi
tetului internațional olimpic, 
celebra relicvă „Riobamba" din 
aur masiv și diamante care 
aparține Ecuadorului.

Poliția mexicană, serviciile 
secrete și agenți ai Băncii din 
Mexic și ai Interpool-ului su
praveghează cu discreție aero
dromurile, hotelurile și căile de 
acces spre expoziție pentru a 
descoperi pe eventualii „ama
tori de artă”.

♦ ♦♦
Duminică și 

in Finlanda
luni au avut loc 
alegeri munici-
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încheierea lucrărilor Comi
siei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier

BELGRAD 8. — Corespon
dentul Aqerpres, N. Plopeanu. 
transmite: Marți au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni a Comisiei mixte romfl- 
no-iuqoslave pentru Porțile de 
Fler, care a avut loc la Bel- 
qrad între 0 și 8 octombrie 
Deleqația Tomână a fost con
dusă de Adrian Georgescu, ad
junct al ministrului enerqiei e- 
lectrice. Iar cea iugoslavă de 
Hasan Șiliak, adjunct al secre
tarului federal pentru econo
mie. La lucrări a participat șl 
Ion Avram. prim-adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

In cadrul sesiunii s-au ana
lizat problemele curente lega
te de realizarea sistemului hi
droenergetic și de naviqație 
Porțile de Fier. S-a constatat 
că lucrările decurg conform 
prevederilor planului anual de 
execuție. Comisia a aprobat 
planul de lucrări pe anul 1969.

pale. Partidele coaliției guver
namentale (social-democrați, 
centriști, Uniunea democratică 
și Uniunea socialistă) au obți
nut 44 la sută din sufragiile 
exprimate, revenindu-le in con
siliile municipale 4.217 locuri. 
Partidele rural și conservator 
au înregistrat un important 
spor de voturi față de alege
rile precedente. Ele au obținut 
56 la sută din voturi, revenin- 
du-le 7.229 de locuri în consi
liile municipale.

O NOUA ÎNTREVEDERE 
H. WILSON — I. SMITH.

Un comunicat oficial 
publicat la Londra anun
ță că premierul britanic, 
H. Wilson, și lan Smith, 
primul ministru al regimu- 

: lui rasist din Rhodesia, se
: vor intîlni astăzi, 9 octom-
i brie, in Gibraltar.

Comunicatul precizează 
că discuțiile vor avea ca 
scop „să caute dacă este 
posibil să se ajungă la o 
reglementare reciproc ac
ceptabilă a problemei 
rhodesiene".

♦ ♦♦
Adunarea Națională Fran

ceză a reluat dezbaterea 
începută cu o săptămînă 
in urmă asupra reformei uni
versitare, la care s-au înscris 
40 de oratori.

După intervenția ministrului 
educației, Edgar Faure, a înce
put examinarea celor 37 de ar
ticole și amendamentele care 
au fost propuse și acceptate 
de comisie.

♦ ♦♦
Studenții Institutului politeh

nic din Ciudad de Mexico au 
hotărit să-și continue mișcarea 
de revendicări politice și so
ciale recurgind la greva foa
mei. Studenții, care au de
clanșat mișcarea revendicati
vă cu peste două luni in urmă, 
au anunțat că vor declara gre
va foamei la 14 octombrie.

♦ ♦♦
Ministrul libanez al educați

ei și informațiilor, Jean Aziz, 
și-a dat luni demisia din gu

— Noile locomotive ale 
o viteză medie de 200 km 

S-au adoptat, do asemenea, 
măsurile corespunzătoare in 
vederea realizării in comun de 
către cele două părți a uneia 
dintre cele mai importante e- 
tape din punct de vedere teh
nic a lucrărilor — zăgăzuirea 
completă a Dunării, care va fi 
înfăptuită în anul viilor.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat intr-un spirit de cola
borare și înțelegere deplină.

O
însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al României la Belgrad, 
Ion Roșianu a oferit un coc
teil cu ocazia semnării proto
colului celei de-a 10-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugo- 
slave pentru Porțile de Fier. 
Au participat membrii celor 
două deleqații. reprezentanți 
al Secretariatului de Stat pen
tru Afacerile Externe si ai Se
cretariatului federal pentru e- 
conomie. precum și alte per
soane oficiale.

vernul condus de Dr. Abdul
lah el Yafi. El a declarat că 
a luat această hotărîre ca ur
mare a divergențelor cu alte 
persoane oficiale.

♦ ♦♦
Reprezentantul permanent al 

Cambodgiei pe lingă Organiza
ția Națiunilor Unite, Huot Sam- 
bath, a adresat două scrisori 
președintelui Consiliului de Se
curitate in care protestează 
împotriva provocărilor și violă
rilor graniței țării sale de către 
subunități ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze și tailandeze.

♦ ♦♦
Senatorul democrat din par

tea statului Missouri, Stuart 
Symington, a declarat in Con
gres că proiectul de construire 
a avionului cu geometrie va
riabilă de tipul „F-111" trebuie 
anulat, datorită numeroaselor 
prăbușiri ale aparatelor de a- 
cest tip.

In ultimele cinci luni, arma
ta americană a pierdut nouă 
aparate „F-111", cauzele anun
țate fiind defecțiuni mecanice.

♦♦♦
Emilio Rodriguez Amago, in 

vîrstă de 35 ani și soția sa au 
fost arestați de autoritățile 
spaniole sub acuzația că și-au 
vîndut cei trei copii, ai lor 
unor familii înstărite. Cel mai 
mic dintre copii, o fetiță în 
vîrstă de trei ani, a fost vin- 
dută pentru suma de 800 pe
setas (11 dolari) și „promisiu
nea" altor 5.000 pesetas. A- 
cuzații au declarat că au re
curs la gestul disperai deoa
rece nu au avut mijloace să-i 
întrețină.

♦ ♦♦
Potrivit statisticilor sindicale, 

in Franța sint astăzi 700.000 
șomeri, și pină în primăvara a- 
nuhri viitor există pericolul ca 
numărul lor să crească pină la 
un milion.

♦♦♦
Sclavia, protecția minorită

ților și discriminarea rasială 
fac parte din ordinea de zi a 
lucrărilor celei de-a XXI-a 
sesiuni a „Subcomisiei de lu
ptă contra măsurilor discrimi
natorii și pentru protecția mino
rităților", care s-a deschis 
luni la Palatul Națiunilor de 
la Geneva.

Potrivit unui ultim bilanț ofi
cial, in cursul inundațiilor și 
alunecărilor de teren ce s-au 
produs in nordul statului in
dian Bengal au pierit 780 de 
persoane. Numeroase locali
tăți se află incâ sub apă. Au
toritățile civile și armata con
tinuă operațiile de salvare.

trenurilor expres japoneze atingînd 
pe oră.
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