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Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Mereu cu planul realizat
Multe unități din ca

drul cooperativei „Jiul" 
lucrează cu spirit de răs
pundere realizîndu-și lu
nă de lună sarcinile de 
plan. Una din aceste sec
ții este cea de ceasorni
cărie nr. 52 din Lonea, 
care își realizează cu re
gularitate planul. Astfel, 
pe trimestrul III al aces
tui an, secția și-a realizat 
planul în proporție

con-

consu- 
speci- 
com-

posibilă 
redu-

La volanul unul autobuz ce deservește transpor
tul în comun, u nul din cei mai ’ buni șoferi de la 
LC.O. Petroșani: Robianu Alexandru

îna- 
ter- 

Aceas-

Conferința de partid a minei Lonea

ІпіШііІіш tiiM a muatii dt partid 
Ш;іа iMigliii sardBilor ионві»

de 10 noiembrie a.c. a 
conferința 
și alegere 

partid al 
conferinței

pentru darea 
a noului co- 
minei Lonea. 
au avut loc

Pipoș 
Comi-
Hune- 
Comi- 

re-

In ziua 
avut loc 
de seamă 
mitet de 
Lucrările
în prezența tovarășilor 
loan, membru al Biroului 
tetului regional de partid 
doara, Lucian. Drăguț, șeful
siei economice a Comitetului 
gional de partid Hunedoara, La- 
zăr David, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petro- 
șani.

Participanții la discuțiile - pur
tate în jurul dării de seamă pre
zentate de tov. Costea Traian, se
cretarul comitetului de partid al 
minei Lonea și-au exprimat pă
rerea unanimă că în perioada care 
s-a scurs de la alegerile 
dente, munca de 
ceastă exploatare 
simțitor.

Sub conducerea 
organizațiile . de bază de 
Lonea și-au întărit rîndu- 

280 noi membri și candi- 
partid. P-imirea de noi 

a dus la creșterea rolului

prece- 
partid de la !a- 
s-a îmbunătățit

comitetului de
. partid, 
la mina 
rile cu 
dați de 
membri
de conducător al organizațiilor de 
bază, a capacității lor de mobili
zare a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor la îndeplinirea sar
cinilor economice. îmbunătățirea 
muncii de primire în partid a dat 
posibilitatea organizațiilor de 
bază să asigure că în locurile 
cheie ale procesului de producție 
să fie repartizați membri și san- 
didați de partid. Astfel din cele

I 53 brigăzi de mineri, 45 au în 
; frunte comuniști și eandidați de 

partid. De asemenea, din cei 146

123 la sută. Meritul re
vine atît tovarășului Cri- 
șan Vilhelm, responsabi
lul secției, cît și celor
lalți lucrători de aici.

In proporție de 115 la 
sută și-a realizat planul 
pe trimestrul III și secția 
de frizerie nr. 11, eviden- 
tiindu-se în muncă tova
rășii Kinski Ecaterina, 
Heinz Francisc și Pavlov 
Iota.

termocen- 
planul d? 

energie e- 
depășit cu 

planul

Pe primele 10 luni ale 
acestui an, la 
trala Paroșeni, 
producție la 
lectrică a fost
1,32 ia sută, iar 
producției globale a fost 
depășit cu 1,27 la sută. 
Depășirea planului pro
ducției globale cu 
sută reprezintă 
4 811 000 lei. De 
cat că în aceeași
dă de timp productivita-

1,27 la 
valoric 
țemar- 
perioa-

îndeplinit 
trei luni 
inte de 
men.
tă realizare a 
fost 
datorită 
cerii 
mului 
fie de 
bustibil 
vențional eu

șefi de schimb, 102 sînt membri 
și candidați de partid. Luînd mă
suri pentru repartizarea comu
niștilor la locurile hotărîtoare ale 
procesului de producție, 
desfășurarea unei 
politice de masă, 
comitetul de 
partid' și organi
zațiile de bază au 
condus colectivul 
minei spre suc
cese de seamă în. 
îndeplinirea sar
cinilor de plan 
și angajamentului 
de întrecere. Față 
de angajamentul 
anual de a da 
peste plan 7000 
tone de cărbune, 
colectivul 
a extras
10 luni 
din acest 
tone de 
peste plan, 
portant este fap
tul că această 
creștere a volu
mului producției a 
avut loc exclusiv 
pe seama spori
rii productivității 
muncii. Față de 
randamentul pla
nificat de 1,208 
tone cărbune pe 
post, minerii din 
Lonea au reali-

minei 
în cele 
trecute 
an 5611 
cărbune 

Im-

(Continuare 
in pag. 4-a)
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Succese ale muncitorilor 
de la termocentrala Paroșeni

738 0Ѳ0 lei beneficii suplimentare
tea muncii a sporit cu 3,2 
la sută și s-au dat bene
ficii suplimentare în va
loare de 738 000 lei.

La obținerea acestor 
succese un aport însemnat 
l-au adus muncitorii din 
echipele conduse de tov. 
Bugaru Andronic, Tențu 
Ioan, Popescu Ioan, Șer- 
ban Gheorghe, Dumitrică 
Sabin. Fisraru loan, Vîl- 
voi Nistor, Vladislav Vic
tor.

Cu angajamentul de economii depășit
O preocupare de seamă 6 286 tone. Angajamentul 
colectivului de muncă la economii a fost depă- 

de la T.C. Paroșeni o șit cu 310 000 lei. 
constituie obți 
nerea de eco- 
mii prin redu
cerea prețului 
de cost.

Angajamen
tul de econe-

In preajma 
„Săptămînii 

economiei *
In ziua de 11 noiembrie a.c... 

la sediul Sfatului; popular al ora
șului regional Petroșani a avM\ 
loc o ședință cu comisia coordo
natoare C.E.C. unde au fost ana
lizate rezultatele obfnute de căitei 
C.E.C Petroșani precum și sarci-' 
nile ce revin în perioada ce a mai 
rămas pînă la sfîrșftui anului în. 
curs. ;

In cuvinlul său, tovarășul Fo , 
dor Carol, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Statului popa-' 
Iar orășenesc Petroșani și preșe
dinte al comisiei 
sprijin C.E.C. a 
revin membrilor 
derea sprijinirii 
nomisire.

Participants la ședință in
vîntul lor au arătat importanta 
depunerilor pe bază de economii 
și că vor pune un accent 
bit pe dezvoltarea acțiunii 
nomisire cadrul
prinderilor

coordonatoare de 
arătat ce sarcini 
comisiei în 
acțiunii de

ve-
eco-

cu-

pdntru
susținute munci

deose- 
de eco- 

inlre-

Echipa de electricieni condusă de Keiling Rudolf de la atelierul mecanic al 
Petrila este apreciată pentru hărnicie și pricepere în muncă.

IN CLIȘEU: Keiling Rudolf împreună cu echipa sa, executînd revizia unui 
electric. - > (

Conducători de partid și dc stat 
au vizitat marile întreprinderi 

ale industriei chimice 
din regiunea Ratau

Marile combinate și uzine chi
mice ale căror produse prezintă o 
deosebită însemnătate pentru în-
treaga economie națională ocupă 
locul principal în profilul indus
trial al regiunii Bacău.

In raportul prezentat la Congre
sul al III-lea al P.M.R., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : 
„Noile produse sintetice realizate 
de chimia modernă devin din ce 
în ce mai mult elementele progre
sului tehnic și se introduc cu ra
piditate în toate ramurile econo
miei și în viața de fiecare zi".

Dezvoltarea uzinelor chimice din 
regiunea Bacău ilustrează grăitor 
progresele importante realizate în 
această direcție în primii ani ai 
planului șes anal.

In cursul zilei de 13 noiembrie, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, 
Gheorghe Gaston Marin, Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, au vizitat mari
le întreprinderi ale industriei chi
mice din această regiune: Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
Roznov, Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Combinatul de cau
ciuc sintetic și produse petrochi
mice Onești și Combinatul chimic 
Borzești.

Ea Roznov
...In zare, învăluiți încă în neguri 

se profilează munții. Vrînd parcă 
să se ia La întrecere cu frumuse
țea și semeția lor, iată impună
toarele coloane de sinteză și tur
nurii г de granulare, înconjurate 
de păienjenișul argintiu al con- 
ductelorU Așa se ‘ înfățișează privi
rilor în aeestfe bre ăle dimineții 
de toamnă. Combinatul de îngră
șăminte azotoase Roznov.

Ne găsim în fața unei mari uzi
ne, care, împreună cu alte între
prinderi date în funcțiune și cu 
cela aflate în construcție, vor asi
gura îndeplinirea sarcinii stabilite 
de Congresul al III-lea al P.M.R. 
de a se spori de 10 ori producția de 
îngrășăminte chimice in anul 1965. 
Grija permanentă a conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
îndeplinirea acestei sarcini este 
determinată de faptul că, așa cum 
a dovedit' experiența, creșterea pro
ducției cerealiere, sporirea recol
telor la ha. și asigurarea stabili
tății lor sînt strîns legate de folo
sirea pe scară tot mai largă a în
grășămintelor chimice.

însoțiți de tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău, al P.M.R., Ștefan 
Boboș, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio- 

minei

motor 

nal, de activiști de partid și de 
stat, oaspeții se îndreaptă în spre 
fabrica de amoniac, unitate de bază
a combinatului, care asigură mate
ria primă necesară procesului de 
producție a îngrășămintelor azo
toase. Ea are o capacitate de 100 000 
tone în acest an, iar în momentul 
de față se execută lucrări de com
pletare a instalațiilor, datorită că
rora se vor realiza în anul viitor 
143 000 tone.

Directorul combinatului ing. Ila- 
rion Botez, inginerul șef Mihai 
Cocan, ing. Ion Hudea, director 
general al industriei de azot din 
M.I.P.C. prezintă procesul de pro
ducție, concepția de amplasare a 
utilajelor.

In continuare oaspeții vizitează 
fabrica de acid azotic. In agregate 
de mare capacitate se desfășoară 
procesul chimic dintre amoniac și 
aer pentru a obține oxizi de azot 
absorbiți apoi de apă în impre
sionantele coloane. Datorită înal
tului nivel de automatizare a ope
rațiilor se asigură o productivitate 
ridicată și o calitate superioară a 
produselor.

Următorul popas este la Fabrica de 
azotat de amoniu granulat, cu o 
capacitate anuală de 210 000 tone. 
Acidul azotic și amoniacul ga- 
zos se întîlnesc într-un uriaș re
cipient, numit saturator. Continuînd 
complicatul proces chimic, soluția 
de azotat de amoniu devine, prin 
evaporare și cu un adaus de do- 
lomită, azotatul de amoniu granu
lat. îngrășămîntul de bază pentru 
agricultură. Zilnic din magazia
combinatului, 60 de vagoane de
îngrășăminte azotoase 
agriculturii socialiste, 
în măsură însemnată 
producției de cereale.

iau drumul 
contribuind 
la sporirea

Iată și modernele instalații ale
fabricii de uree, unde prin com
primarea în coloanele de sinteză 
la o temperatură de 180 de grade 
si o presiune de 200 de atmosfere
a bioxidului de carbon și amonia
cului se obține ureea cristalizată.
Anul viitor vor ieși pa porțile com
binatului 15 000 tone uree, produs 
cu o concentrația mare de azot, fo
losit ca îngrășămînt chimic de ca
litate superioară la furajarea ani
malelor în scopul obținerii unei 
producții sporite de carne, precum 
și în industria maselor plastice și 
a rășinilor sintetice.

Cea mai mare parte a utilajelor 
Combinatului de îngrășăminte azo
toase Roznov a fost livrată de 
Uniunea Sovietică.

Vestea că în mijlocul colectivu
lui de muncă de la Roznov au ve
nit oaspeți dragi s-a răspîndit cu 
iuțeală. Pretutindeni pe unde trec, 
conducătorii de partid și de stat

(Continuare în pag. 3-a)

COMUNICAT
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste Federative Iugos
lavia, Iosip Broz Tito, o delegație 
de stat a Republicii Populare Ro
mine, condusă de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, va vizita Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, în
tre 22 și 30 noiembrie 1963.

---- ©-----

Conferința națională de farmacie
In cursul zilei de vineri, Con

ferința națională de farmacie și-a 
continuat lusrăriile in cadrul a 
cinci secții — Sinteze de medica
mente ; Tehnologie și organizare 
farmaceutică; Control fizico-chi- 
mie al medicamentelor; Plante me
dicinale și medicamente de origine 
vegetală; Farmaeodinamie — eon- 
trol biologic și clinic al medica
mentelor — toxicologie.

Au fost prezentate numeroase 
comunicări de specialitate, urmate 
de diseuții.

Lucrările conferinței continuă.
4
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ultimii oameni primitivi

țese de sculptura in bronz înfăți- 
șînd-o pe Arubani — soția zeului 
suprem din Urartu — Haide.

I№ ie ше păfitiiâ 
tohiită ta гнииг

Intr-o mină de sare părăsită 
Bașkiria (Uniunea Sovietică), 
fost depozitate timp de patru 
25 000 tone țiței. După această 
rioadă țițeiul s-a păstrat în con
diții perfecte, fără nici o modifi
care. In afară de faptul că este 
un mijloc foarte ieftin de depo
zitare, sistemul prezintă șl un alt 
avantaj și anume nu se pierde a- 
proape nimic prin evaporare. Fap
tul acesta este de mare importan
tă, deoarece în condițiile depozi
tării în rezervoare metalice pier
derea prin evaporare este de cel 
puțin 3 Ia sută anual.

©

Poșta mi sticlă
Două mici insule din Indonezia 

— Nadina și Palan — sînt încon
jurate de un curent maritim foar
te regulat, care într-o singură zi 
ajunge de la una la cealaltă. Fo- 
loșind acest curent, locuitorii își 
trimit adeseori „corespondența" 
închisă în sticlă. Poșta aceasta 
merge mai repede ca poșta obiș
nuită — serviciul poștal fiind asi
gurat de un vapor care circulă 
numai odată 
ce curentul 
tinuu avînd 
nu necesită
taxă, sau timbre. In schimb are 
uit dezavantaj, nimeni nu înmâ
nează scrisoarea destinatarului și 
ulei nu poate fi cineva tras la răs
pundere dacă ea este pierdută.

Populația pămîntului
Potrivit datelor statisticii demo

grafice — numărul locuitorilor 
planetei noastre a fost: In anul
1000 — 275 milioane locuitori; în 
anul 1500 — 446 milioane locui
tori ; în anul 1800 — 906 milioa
ne locuitori; în anul 1900 — 1608 
milioane locuitori; în anul 1860 
- 3000 milioane locuitori. In pre
zent pe globul pămîntesa loouiess. 
3,2 miliarde de oameni.

Fiecare mie de locuitori este 
repartizată între continente după 
cum urmează : In Asia — 577 -, In 
Europa — 195; în America — 
137; în Africa — 85; în Austra
lia și Oceania — 6.

Potrivit calculelor oamenilor 
de știință, de la apariția pe pă
mînt a primului om, pe planeta 
noastră au trăit peste 77 miliarde 
de oameni.

Radfo°steaua 
cea mai îndepărtată

Astronomul sovietic, prof. Sklov- 
sky a determinat distanța la 
oare se află cea mai îndepărtată 
radio-stea: zece miliarde de ani 
lumină. Aeeastă radio-stea se în
depărtează 
de 165 000

Această
astrul cel
nivers, a cărei distanță a fost mă
surată de astronomi.

Pe cursul superior al unuia din 
afluenții Amazonului, în regiunea 
Mato Grosso din Brazilia, mai 
trăiește și astăzi unul din ultimile 
triburi primitive din lume. Fiecare 
trib își construiește în pădure o 
așezare separată de vreo zece co
libe mari în care locuiesc membrii 
citorva familii înrudite. Colibele, 
întreținute în cea mai mare cură
țenie sînt acoperite cu frunze de 
palmier și au de obicei cite două 
intrări scunde.

Nu numai locuințele, ci și hrana 
triburilor indiene din Mato Grosso 
este foarte primitivă. Bărbații 
îndeletnicesc în special cu 
cuitul, aceste regiuni nefiind 
gate în vînat. Băieții învață
mici să conducă luntre de lemn, 
să tragă cu arcul și săgeata în 
pești sau să-i prindă de-a dreptul 
cu mîna. Femeile și fetele îngri-

se 
pes- 
bo- 
de

jeso plantațiile de arbori de pline 
din apropierea așezării. Din rădă
cinile arborelui de pîine, pe care 
le cojesc, le pisează în piulițe de 
lemn, le usucă și le cern Se obține 
o făină din care ooc turte mari 
albicioase. Unse cu pate de pește, 
aceste turte constituie hrana prin
cipală a indienilor, iar apa riului 
— singura băutură care comple
tează mesele lor modeste. Ade
seori, mai ales pe timp de secetă, 
oamenii suferă cumplit de foame.

Din cauza condițiilor grele de 
viață și a mortalității mari, tribu
rile de indieni primitivi din Bra
zilia sînt pe cale de dispariție. 
De la 2 000 de oameni cît numărau 
la începutul secolului nostru, in
dienii din Mato Grosso au ajuns 
în număr de 500 și, probabil că în 
următoarele decenii vor pieri cu 
desăvîrșire.

de pămînt cu o viteză 
km/s.
radio-stea reprezintă 
mai îndepărtat din U-

Continentul australian

pe șăptămînă, în timp 
este regulat și con- 
în plus avantajul că 
nici un fel de porto,

Portrete din epoca Urartu
Două sculpturi în os, înfățișîhd 

portrete de femei și care datează 
din epoca anticului stat Urartu 
fpșt descoperite de arheologi 
cadrul săpăturilor efectuate în 
propierea localității Murei din 
dul Gruziei.

Cele două sculpturi au elemente 
comune, ele amintesc medaliile de 
aur și argint ale statului Urartu 
reprezentând profiluri 
femei în rugăeiune. 
caracterul portretelor

au 
în 
a-

su-

se mișcă
Bizuindu-se pe metode magne

tice moderne, cercetătorii austra
lieni Irving, Robertson și Scott, de 
la Universiiatea din Canberra, au 
stabilit că în ultimii o sută mili
oane de ani continentul Australian 
s-a deplasat cu 5 500 km. La înce
putul acestei perioade, susțin cer
cetătorii, Australia era situată e- 
xact pe polul magnetic. De atunci 
se pare că continentul se „mișcă" 
în permanență eu o viteză de circa 
5 cm. anual. Deplasarea continen
tului se face dinspre Oceanul 
Atlantic spre Oeeanul Pacific.

ȘTI AT

de zeițe și 
Execuția și 

găsite amin-

următoarele în Franța în 
și în Germania in 1877 ?

• Prima societate filatelică a 
fost creată la Londra în aprilie 
1869, 
1874

temperaturii cunoscute, poate 
tinge 08 atmosfere.

Prima expoziție filatelică a 
organizată la Viena în anul 

? După exemplul acesteia au 
fost organizate apoi și altele

fost
1881
mai
la Dresda, Londra și în alte orașe.
• Medicii englezi au elaborat 
metodă de 
persoanelor 
tă metodă, 
timp de 6

o 
congelare a ochilor 

decedate ? Prin aceas- 
ochii pot fi conservați 
săptămini.

• In Anglia s-a construit 
stetoscop elevtronic, oare prin 7 
canale transmite zgomotul inimii 
la urechea a 7 medici, putîndu-se 
astfel efectua consultații simultane 
de medici, aflați în încăperi dife
rite? Zgoanotnl inimii poate fi 
mărit sau micșorat în stetoscop, 
după dorința fiecărui diagnostician 
î<n parte.

Dezgroparea unei școli 
ele glackakm

In decembrie 1861 в-a terminat 
dezgroparea celei mai mari școli 
de gladiatori din Roma, denumită 
„Luduș Magnus". Aici erau pre
gătiți setevi tineri, pentru a de
veni gladiatori și a lupta pe viață 
și moarte In Colisseum, hi eadrul 
acestor „jocuri" (cireensee) în 
ease piereau toii de oameni. Școala 
avea un caracter militar, cu o dis
ciplină de fier.

ІЯи se știe rfți gladiatori au 
ieșit pe „poarta morțți" arenelor 
romane, dar într-un manuscris des
coperit nu de mult se arată eă 
in timpul domniei lui Traian, ou 
prilejul unor „jocuri" care au ți» 
nut 117 zSle, și-au măsurat pute
rea 9 883 de gladiatori, din care 
mai mult de jumătate au pierit.

Numai că
.Toamna se numără bobocii" spune o veche zicală din popor, 

toamna... „bobocii" sînt gîște în toată legea.

--- ----© 
Răzbunarea 
Christen, păzitor le 

a fost internat în spi-
Herbert 

circul Knie 
tai cu o fractură a maxilarului și 
multiple contuziuni în urma lovi
turilor primite de la un elefant. 
Se pare că animalul s-a răzbunat 
pentru brutalizărfle la care fusese 
supus eu puțin timp înainte.

Un fapt caracteristic pentru me
moria elefantului ca și pentru se-

elefanților
tea sa de răzbunare îl constituie 
următoarea întîmplare care a a- 
vut Ioc la același circ. Un specta
tor a fost atacat de un elefant 
care a pătruns In locurile rezer
vate publicului. La anchetă s-a 
stabilit că cetățeanul respectiv mat 
fusese la circ cu un an în urmă 
cînd a ars elefantul cu o țigară.

•
San
matul duce la o îmbătrînire pre
matură ? Viața oamenilor eare fu
mează în mod regulat în medie 
oîte 20 de țigări pe zi se reduce 
cu șapte ani.

La un
Francisco s-a anunțat eă fu-

simpozion organizat la IOTE ȘI
Se * ttde ?
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• O balenă de 25 m lungime, 
cind inoată cu viteza maximă de 
44 km pe oră dezvoltă o forță de 
500 cai putere i

В ora 17. In fața căminului cul
tural din Iscroni își face apariția 
o tlnără. Privește lung spre in
trarea căminului. Pe ușă un lacăt 
cit toate zilele, 
cind Intr-o parte, 
mare nedumerire.

— S-o fi mutat
și localul e transformat ta ma
gazie de-i mereu Închis f — și-a 
zis in glod.

Văzlnd-o stînd așa inglndureUl, 
un locuitor
mai trecea pe acolo o Întrebă:

— (Mutați pe 
cămin ?

— Da caut.
— Atunci zdu

geaba.
— вит așa ?

Tlnăra privește 
cînd in alta a

căminul de aici

pot no știu ce păzește și statul, 
de acum, în prag de iarnă, cămi
nul nostru are geamurile sparte ca 
o casă părăsită și nimeni n-aude, 
nu vede.

Atențiune, cei ta cauzd: Se 
aude ?1

• Peștele este generator de cu
rent electric ? Peștele mormirus, 
de pildă, are un organ electric, o 
baterie originală amplasată la ba
za cozii. Intensitatea „bateriei" a- 
tinge 6 volți. In America de Sud 
trăiesc niște gindaci 
rudiți cu cărăbușii 
narele" unei perechi 
licurici pot lumina 
nei camere mari.

din comună care toc-

luminoși în- 
noștri. „Feli- 
de asemenea 
interiorul u-

>
I<•
!

/Л"

cineva aici, la

ed o faceți de

• Cercetările efectuate pe baza 
analizei spectrale au confirmat ve
chile concluzii ale oamenilor de 
știință cu privire la temperatura 
produsă de fulgere ? Savanți sovie
tici au confirmat că temperatura 
fulgerelor se apropie deseori de 
20 000 grade, iar presiunea produsă 
In canalul trăsnetului, pe baza

profesoara 
sarcina să

Sfnt 
aici la școală șt am 
mă ocup de echipa de teatru a că
minului.

— Apoi asta-î tare tain, dar nu 
știu cum o să faceți, că parcă 
dire&anl odminufaf e tot In con
cediu de nu mai dd pe «ici și a-

Cu și fără sonor
Bucurie pe locuitorii din Jleț. 

Au și de ce. De e vreme Încoace 
își au cinematograful lor la doi 
pași de casă de nu mai trebuie 
sfl meargă taman la tonea să 
vizioneze un tfim. вит e șt nor
mal, orice cinematograf ore și 
operator. Operator la cel din Jieț 
e tovarășul Bucur loan. Se vede 
însă treaba că el vrea să califice 
in meseria de operator toți co
piii Iui. Ba Încă după scurtă vre
me l-a și considerat gata calificați 
de le-a lăsat pe mină rularea fii- 
mutai, feciorul cel mai mare, de 
vreo 14—15 ani, Îndeplinește func
ția de operator principal. Ceilalți 
sini secunzii. Apoi să te ții i Cind 
se rape pelicula, ctad na merge

sonorul. De Încerci cumva să-i 
arăți lui Bucur aceste lipsuri, așa 
cum a făcut odată pteședinla co
misiei de femei din sat, apoi sa 
vezi cum pornește sonorul. Dar 
numai cu cuvinte jignitoare la a- 
dresa celpi ce a Îndrăznit să-l cri
tice. Nu s-ar putea fără asemenea 
sonor, dar in schimb să meargă 
sonorul la filme ?

Ar fi timpul să 
vină I.R.E.H.-ul!

Grijuliu cum este de a nu mai 
pune pe drumuri ca să-și achite 
taxa pentru curent, I.R.E.H.-ul a 
luat măsuri de încasare a valorii 
curentului la domiciliu. A trecut 
insă luna august cu zilele-i de 
caniculă, ba și o bund parte din 
toamnă dar la tovarășul Taler 
Leopold de pe strada Radu Negru 
din Petroșani n-a venit nimeni să-i 
încaseze costul curentului elec
tric consumat. Văzind omul că nu 
sine nimeni s-a dus ei lâ l.R.E.H.

— Ce faceți, tovarăși ? Nu mai 
aveți nevoie de banii — întrebă 
el

— Avem, cum de
— Păi, atunci de 

nimeni pe ia noi ?
— O să vină n-ai

nu.
ce nu vine

o grijă, 
spre ca-

nici
A piecat omul liniștit

sa. De venit însă cei de la I.R.E.H. 
au venit ca ospătarii cind sînt 
la mare aglomerație, ba Încă nici 
așa. Adică de ioc. Ar fi timpul sd 
vină.

Cînd nu-i 
preocupare

Comuna Cîmpu lui Neag are 
multe case răspîndite. Cum pentru 
o singură gospodărie nu-i prea 
ușor să tragi linie electrică pe 
distantă mare, se mai folosește 
omul și de lampa cu petrol. Petrol 
este destul dar în schimb gestio
narul magazinului din localitate 
nu se prea ocupă ca el să nu lip
sească niciodată din magazin. 
Vrînd, nevrind, locatarii din co
muna trebuie să 
cest producător 
mai la depozitul 
N-ar ii oare mai
lumină în această problemă, mai 
ales că există petrol destui la 
dispoziție ?

meargă după a- 
de lumină toc- 

din Bârbăterii 
bine să se iacă

D. C.



STEAGUL ROȘU

Conducători de partid și de stat au vizitat marile 
ale industriei chimice din regiunea Bacău FOTBALintreprinderi

(Urmare din pag. l-a)

sînț salutați cu bucurie de mun
citori, ingineri și tehnicieni. .

La sfirșitul vizitei a avut loc 
o discuție de lucru cu conducerea 
combinatului și specialiștii din mi
nister. Cu acest prilej conducătorii 
de partid și de stat s-au interesat 
de problemele principale a căror 
rezolvare este menită să asigure a- 
tingerea în timpul cel mai scurt 
a capacităților proiectate, executa
rea rapidă a montării celui de-al 
patrulea compresor, care va aduce 
o sporire a producției ds amo
niac și îngrășăminte azotoase, în
deplinirea planului la toti indica
torii, continua îmbunătățire a 
calității produselor.

La Săvinești
Dacă ingrășămintele Roznovului 

Înseamnă mai multe cereale, mai 
rnulte produse agroalimantare, li- 
reile și fibrele Săvineștilor înseam
nă îmbrăcăminte mai frumoasă, mai 
bună și mai ieftină. Dîși deose
bite ca profil de producție, am
bele intreprinderi au o trăsătură co
mună ele simt o mărturie vie că 
dezvoltarea industriei chimice, ne
contenitul ei progres tehnic contri
buie la sporirea cantităților de 
bunuri da larg consum destinate 
populației.

. Marca uzinei de la Săvinești a 
devenit bine cunoscută datorită 
produselor fabricate din relonul 
realizat aci, produs? apreciate de 
cumpărători. In scurtă vreme Să- 
vineștiul va fi larg cunoscut și 
pentru noul său produs: melana. 
Înlocuitoare a linii. Noua fabrică 
e uzinei din Săvinești va produce 
anual 5 000 tone flbr? sintetice — 
melană. Ce înseamnă această ci
fră ne dăm mai bine seama dacă 
socotim că ea echivalează cu can
titățile de lină pe care le dau anual 
qâfsva milioane de oi.

Меіада xși va găsi întrebuința- 
re la stofe de paltoane 'și costu
me, la covoare și blănuri artifi
ciale, la tricotaje, stofe da mobilă 
și numeroase alte produse. Stofele 
și tricotajele din melană sfnt ușoa
re, se spală lesne, . sînt neșifona- 
bile, călduroase.

Sînt vizitate instalațiile moderne 
cu un înalt nivel de automatizare 
ale noii fabrici. Directorul uzinei, 
ing. Gh. Caranfil, prezintă procesul 
de obținere a fibrelor.

Prin valorificarea materiilor pri
me de la fabrica de melană, pe 
lângă fibrele puse la dispoziția in
dustriei textile, rezultă și impor
tant? cantități de îngrășăminte cu 
azot sub formă de sulfat de arno- 
niu, care se livrează agriculturii.

Tîhnologia fabricii a fost livrată 
de firma „H. Zimmer" din R.F. 
Germană. Instalația de oxigen a 
fost livrată de Uniunea Sovietică. 
Uzinele constructoare de mașini din 
țara noastră au contribuit, de ase
menea, cu importante cantități de 
utilaje și materiale la dotarea fa
bricii.

Wn pitic lingă un uriaș — așa 
apare acum în comparație cu noua 
fabrică, instalația pilot construită 
cu cîțiva ani în urmă pentru fabri
carea fibrelor da tip melană. Ins
talația pilot a jucat însă un rol de 
mare însemnătate, acela de școală, 
ajutând pe muncitori și tehnicieni 
să dobândească cunoștințe necesare 
pentru fabricarea noului produs. 
Vizitînd instalația pilot, oaspeții 
au apreciat pjzitiv preocuparea di
recție: uzinei și a comitetului de 
partid p?ntru pregătirea cadrelor 
care vor conduce instalațiile mo
derne aie noii fabrici. Producția 
instalației pilot — de circa 300 
tone anual — a ajutat, de aseme
nea, întreprinderilor industriei u- 

, șoare să se familiarizeze, cu pre
lucrarea noii fibre sintetice.

Intre cele două uzine se înalță 
termocentrala care le furnizează 

abur și energie electrică. Cazanele 
ei sînt construite de Uzinele „Vul- 
can"-București, iar turbinele de 
Uzinele constructoare de mașini Re
șița.

Oaspeții s-au oprit, d? asemenea, 
la secția textilă a fabricii de relon. 
Aci unde se încheie procesul de 
producție al primei fabrici a uzinei
— aceea de relon, cu o capacitate 
de 2 000 tone anual se află și 
o interesantă expoziție. Țesături 
subțiri ca maramele de borangic 

se învecinează cu blănurile artifi
ciale, lenjeria fină, cu păturile, cio
rapii din firele supraelastice, cu 
piesele dure pentru diferita mașini
— înfățișînd multiple utilizări ale 
relonului. Produsele expozitiai do
vedesc că relonul și-a cîștigat un 
loc de cinste printre materiile pri
me ale industriei textile.

Da la Roznov și Săvinești con
ducătorii de partid și de stat ș-au 
îndreptat spre Piatra Neamț. Așe
zarea de la poalele Pietricicăi de
vine tot mal mult un oraș al chi- 
miștilor. Aici au primit locuințe în 
noi apartamente sute și sute de 
muncitori și ingineri din cele două 
mari întreprinderi.

Salutați cu deosebită căldură de 
locuitori, oaspeții au vizitat cons
trucțiile din centrul orașului. Pînă 
la sfirșitul anului 1962, în oraș 
s-au dat In folosință 1 543 aparta
mente. Pe lângă blocuri de locuin
țe în centru se construiesc maga
zine moderne și au început' lucră
rile la un mare hotel.

La sediul sfatului popular, în 
cursul unei scurte consfătuiri la 
care au participat reprezentanții 
organelor regionale de partid și de 
stat, ai organelor raionale șl oră
șenești, precum și G. Guști, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, au fost examinate 
perspectivele de dezvoltare urba
nistică aie orașului Piatra Neamț.

La Onești 
și Bopzești

Este impresionantă imaginea noc
turnă a marilor unități ale chimiei 
de la Borzești și Onești. Salba de 
lumini răsfirată pe o lungime de 
peste 8 kilometri — adevărată cons
telație terestră — profilează contu
rurile impunătoarelor construcții și 
instalații ale Combinatului chimic 
Borzești, Combinatului de cauciuc 
sintetic și produsa petrochimice ®- 
nești ale rai măriei și ale centralei e- 
lectrice de ! тшойсаге. Decorul fe
eric pune și mai mult în valoare 
aceste impunătoare construcții ale 
industriei noastre chimice.

Străbătînd aleele străjuite da o 
parte și de alta de coloșii metalici 
ai diferitelor instalații, conducătorii 
de partid și de stat se îndreaptă 
spre fabrica de cauciuc sintetic, 
care a început de curînd să dea 
cele dintâi „șarje". Directorul com
binatului, ing. Petra Bunea, dă ex
plicații cu privire la principalele 
faze ale producției. Combinatul va 
avea o capacitate anuală ds 18 000 
tone fenol, 11 000 tone acetonă, 
50 000 tone cauciuc sintetic, 6 500 
tone polistiren.

Tehnologia și utilajele pentru 
instalațiile de fenol, acetonă și cau
ciuc sintetic au fost livrate în mare 
parte de Uniunea Sovietică. Multe 
uzine constructoare d? mașini din 
tara noastră au livrat, de aseme
nea, utilaje pentru aceste instala
ții. Deseori apare marca uzinelor 
„Vulcan", „Independenta”, „Progre
sul” și altele.

La instalația da coagulare și us
care a latexului, oaspeții urmăresc 
cu intares faza finală de produc
ție, care se încheie cu ambalarea 
automată a cauciucului sintetic. 
Utilajele pentru separare, uscare 
și ambalare sînt importate din R.F. 
Germană.

Dezvoltarea capacităților de pro
ducția pentru prelucrarea cauciu

cului sintetic produs la ©nești, prin 
construirea uzinei „Danubiana" și 
lucrările efectuate la uzina „Victo
ria” Florești vor permite ca anual 
să se realizeze peste un milion an
velope pentru autovehicule și trac
toare și 2 000 000 anvelope pentru 
motociclete, scutere și motorete.

Oaspeții vizitează apoi fabrica d? 
polistiren, masă plastică cu largi 

domenii de utilizare, în special în 
construcții ca material izolant, ter
mic și fonic și la producerea de 
bunuri de larg consum. Instalația 
urmează să intre în funcțiune la 
sfirșitul acestui ari. Polistirenul va 
fi produs atît pentru uz general 
(colorat și necolorat), destinat fa
bricării de articole tehnice, bunuri 
ds consum, cît și expandat pentru 
izolații, ambalaj etc. Se va pro
duce de asemenea, polistiren, re
zistent la șoc în scopul utilizării la 
confecționarea de piese de mașini, 
carcase, corpuri pentru bărci. Teh
nologia acestei fabrici este livrată 
de firma „Petrocarbon" din An
glia.

In cadrul combinatului est? în 
curs construcția unei instalații de 
fabricare a stirenului. Proiectul și 
utilajele sînt realizate în tară cu 
excepția părții de distilare care se 
importă din Italia.

Continuîndu-șl vizită, conducăto
rii de partid și de stat s-au oprit 
la unele secții noi ale Combinatu
lui chimic Borzești. Străbatem al?- 
ele străjuite d? coloane, rezervoa
re, gazogene, printre care se între
taie păienjenișul, de conducte. Di
rectorul Combinatului de la Bor
zești, Sava Costache, înfățișează 
oaspeților fluxul tehnologic, care 
a determinat amplasarea diferitelor 
instalații. Combinatul are capaci
tăți de producție anuale de 95 000 
tone sodă caustică, 83 000 tone 
clor, 36 000 tone mase plastice. In 
combinat s-au construit și se cons
truiesc mari capacități pentru pro
ducția insecticidelor de bază, folo
site în agricultură, a fungicidelor 
și ierbicidelor. Din istalațiile de 
condiționare a antidăunătorilor 
produși în combinat vor lua dru
mul spre ogoar? peste 100 000 tone, 
într-un sortiment foarte larg.

Dacă în întreprinderile vizitate 
pînă acum s-a făcut cunoștință cu 
cîteva din minunatele prefaceri pe 
care le suferă gazul metan, la Bor-

1 CARNET: Și 

•
• Deoarece tăiatul materialului
2 lemnos e o operație importantă, 2 această sarcină a fost încredin-
• tată celor mai vrednici munci- 
« tori de la gaterul nr. 2 de la
• Lonea. Printre aceștia se află și J comuniștii Bolog Nicolae și Gorci 
2 loan, gateriști șefi de schimb,
• — Știu că sînteți muncitori 
« buni și aveți realizări frumoase 2 în producție, le-a spus într-o 2 zi maistrul comunist IHe Dumi-
• tru. Eu zic că angajamentul nos- a tru de întrecere nu se ridică 2 însă la nivelul posibilităților de
• care dispunem. Cred că ar fi
• bine să ne revizuim angajamen-
• tele pe schimburi, să avem în- 2 totdeauna stocuri rezervă de
• cherestea și traverse, putînd
• astfel asigura ritmic beneficiarii
• cu materialele planificate.
2 — Eu zic eă putem tăia pe
• echimb pînă la 15 m.c. material
• lemnos dacă acordăm o atenție
• mai mare organizării judicioase
• a procesului de producție, dacă 2 folosim din plin capacitatea de
• tăiere a fierăstraielor, a spus J comunistul Bolog Nicolae.
• Au mai luat cuvîntul Dumi- 
« trescu loan, organizatorul g'ru- 2 pei sindicale, Coman loan și
• alti forestieri care au susținut
• părerea celor doi eomuniști și
• s-au angajat ca și ei să obțină 2 asemenea realizări. Pînă la urmă 

zești ies în evidentă marile posi
bilități care să deschid prin chimi
zarea unei alte bogății naturale 
ale țării — sarea, extrasă din ve
cinătate. Folosind sarea, gazul me
tan și diferite produse rezultate 
din prelucrarea petrolului, combi
natul va realiza în anul 1965 peste 
60 de produse de mare însemnătate 
psntru economia națională.

Ța Borzești, conducătorii de 
partid și de stat s-au interesat în
deaproape de realizările obținute 
la secția acetilenă, intrată de cu
rînd în producție.

Procedeul de fabricare a ac?ti- 
lenei prin metoda arcului electric 
a fost elaborat și proiectat în țara 
noastră de către Institutul de fizi
că al Academiei R.P.R. și institu
tele de specialitate ale ministeru
lui. Utilajul tehnologic a fost exe
cutat de către întreprinderi din 
țară, iar redresorii de curent și în
treaga aparatură electrică au fost 
livrați de firma „Brown-Boveri" din 
Elveția.

La statia de comprimare a ga
zelor, specialiștii au prezentat pe 
larg caracteristicile de funcționare 
a modernelor agregate, Acetilenă 
este mai departe utilizată pentru 
fabricarsa policlorurii de vinii. Ins
talațiile pentru monomer și poli
meri emulsie au fost livrate de 
către U.R S.S., iar instalațiile pen
tru polimer suspensie vor fi livrate 
de cătr? firma Krupp din R.F.G.

Ca și în celelalte întreprinderi 
vizitate în cursul zilei de miercuri, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la Borzești au primit cu multă 
căldură pe conducătorii de partid 
și de stat.

Seara, oaspeții au făcut o scurtă 
vizită prin noul oraș Onești, stră
bătând largile artere ale orașului, 
de-a lungul cărora se înșiră sute 
d? noi blocuri de locuințe, maga
zine, și alte construcții.

★

In cursul zilei de joi, conducăto
rii de partid șl de stat aii vizitat 
mari întreprinderi și șantier? ale 
industriei chimice din regiunile 
Ploiești și București.

ION MÂRGINEANU
SORIN STRUJAN

♦

-au respectat cuvîntul dat :
propunerile s-au transformat în 
angajamente. Toate acestea ș-au 
întâmplat la o consfătuire de 
producție.

Angajamentul a fost stabilit: 
în fiecare schimb să se taie 3— 
6 m.c. material lemnos peste 
sarcinile de plan. Pentru înde
plinirea lui trebuiau luaite și 
cîteva măsuri, trebuia reorgani
zată munca în schimbul condus 
de Crăciun Gheorghe, în care 
se tăia cu cîte 8—-13 m,c. mai 
puțini bușteni decît în celelalte 
schimburi. Maistrul Ilie Dumitru 
s-a sfăt,uit îndelung cu munci
torii din schimbul respectiv. El 
i-a ajutat să-și organizeze mai 
bine munca, arătîndu-i că gate
rul nu trebuie oprit nici atunci 
când se introduce bușteanul în 
hală pentru tăiere.

Voința, entuziasmul cu care 
au lucrat comuniștii Bolog Ni
colae și GOrci loan pentru a-și 
respecta cuvîntul dat a însufle
țit și pe Tomitoiu Ioan, Giur
giu Elisabeta, pe candidata de 
partid Gdrci Magdalena, pe toti 
forestierii celor două gatere. 
Sprijinul acordat de grupa sin
dicală, de comunistul Ilie Du
mitru, nu a întârziat să-și prate 
roadele. Din zi în zi muncitorii 
gateriști, urmînd pilda vie a co
muniștilor, au reușit să obțină 
realizări tot mai frumoase în

F. C. Sanfos —
A. C. Milano 4-2

: RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres) 
Stadionul Maracana din Rio de , 

Janeiro, cel mai mare din lume, 
a găzduit joi seara în fața a 200 000 , 
de spectatori meciul retur pentru 
Cupa intercontinentală la fotbal, 
între echipele F.C. Santos și A.Qi 
Milano. Jucînd fără Fele și con- 
dusă cu 2—0 la pauză, formația 
braziliană și-a luat o strălucită 
revanșă cu scorul de 4—2. Cunt, 
echipa italiană câștigase cu același; 
rezultat primul meci, sâmbătă 1Ф; 
Rio de Janeiro se va disputa 
treilea joc.

La 28 noiembrie 
se va disputa cel de-al 

treilea joc dintre echipele 
R. P. Romîne 
și Danemarcei

A fost fixată data celui de-al 
treilea meci dintre echipele olim
pice ale R.P. Romîne și Danemar
cei, eontînd pentru turneul preo- 
limpic de fotbal. Acest joc deeisiv 
va avea loc Ia 28 noiembrie la 
Torino sau Florența. In caz de 
egalitate, se vor disputa prelun
girile reglementare de 30 de mi
nute, iar dacă și după aceasta re
zultatul va fi egal, echipa câștigă
toare va fi desemnată prin tra
gere la sorti.

— *0^--

Turneul international 
de șah de la Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres)
Cu trei runde înaintea termină

rii turneului internațional de șah 
de la Moscova pe primul loc se 
află marele maestru sovietiu Va
sili Smîslov cu 10 puncte. El este 
urmat de Tal — 9 puncte, Antoșin 
— 8 puncte, Gligorici — 7,5 punc
te, Vladimirov și LieberSon — cîte 
7 puncte. Smîslov a câștigat par
tida întreruptă eu Jimenez. S-au 
încheiat remiză partidele Keres— 
Pietzsch și Kupers — Matanovici

procesul de producție. Iri schim- • 
burile conduse de Bolog Nicolae 2 
și GOrci loan treaba mergea ca • 
pe roate. Utllizînd cu pricepere • 
utilajele și folosind cu ehibzuin- « 
ță fiecare minut de lucru, acti- 2 
vitatea gateriștilor s-a ridicat • 
la nivelul cerințelor. In fiecare ♦ 
echimb ei taie cîte 15—20 m.c. • 
de material lemnos. Cît privește 2 
calitatea producției nu poate • 
exista nici o îndoială. Martori • 
sînt stivele înalte de scînduri, * 
de traverse normale etc. care 2 
răsar ca din pămînt. Și astfel * 
nu-i de mirare faiptul eă în luna w 
trecută colectivul gaterului nt ♦ 
2 și-a realizat cu patru zile mai ♦ 
devreme planul de produetie. « 
S-au tăiat zeci de m.c. cherestea 
de fag și rășinoase peste plan, • 
numeroase traverse etc. *

Cu același elan au muncit și • 
forestierii Negoi loan, Aioneși 2 
Emil, Voiniciuc Mihai, Stoica • 
Petru de Ia gaterul nr. 1. Cartea ♦ 
de vizită a hărniciei lor oglin- • 
dește faptul că în fiecare lună 2 
îsi depășesc cu 20—25 la sută 2 
sarcinile’ de plan. Despre acest ♦ 
lucru îți vorbește cu bucurie • 
tovarășul Bucur Vasile, secreta- 2 
rul organizației de partid, mais- 2 
trul comunist Ilie Dumitru, cere • 
au numai cuvinte de laudă la • 
adresa muncitorilor de la ga- 2 
tere. 2
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LONDRA 15 (Agerpres)
La Londra a fost dată publici

tății o scrisoare deschisă, sem
nată de 42 de inteleetuali brita
nici, exprimând solidaritatea cu 
acțiunea intelectualilor spanioli 
care au cerut ministrului franchist 
ai informațiilor, Manuel Fraga Iri- 
barne, să se instituie o comisie 
de anchetă asupra represiunilor 
dezlănțuite împotriva minerilor 
greviști din Asturia, In această

------------ o-------------

Conferința de la Bruxelles a luat sfîrșit
BRUXELLES 15 (Agerpres)
La 14 noiembrie, a luat sfîrșit 

la Bruxelles conferința miniștrilor 
de externe și ai agriculturii ai 
celor șase țări membre ale Pieței 
comune. Conferința a început mar
ți, fiind consacrată discutării pro
blemelor agrare. Miniștrii de ex
terne au participat numai Ia în
ceputul lucrărilor conferinței.

După terminarea conferinței,

------------- G-------------

WASHINGTON. Comisia fede
rală pentru energia atomică a a- 
nunțat că Statele Unite au efec
tuat joi o explozie nucleară sub
terană la poligonul pentru ex
periențe din Nevada. Aceasta este 
a 99-a experiență nucleară subte
rană efectuată în Nevada de la 
15 septembrie 1961 și a 8-a de Ia 
semnarea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

MOSCOVA. La 14 noiembrie, 
Teatrul Mic din Moscova a pre
zentat premiera piesei lui John 
Steinbeck „Nopți fără lună".

Spectacolul a fost apreciat ca 
unul din cele mai interesante din 
noul sezon teatral, părere împăr
tășită de însuși dramaturgul ame
rican care a asistat și Ia repetiții.

DAKAR. La Dakar, capitala Re
publicii Senegal, a fost lansat un 
stratostat cu instrumente pentru 
studierea razelor cosmice la înăl
țimea de 30 km. Aceasta este pri
ma dată cînd în Africa se efec- 

№bonâtâ(lrca continua a muncii de partid — 
chczdșla îndeplinirii sarcinilor economice

(Urmare din pag. l-a)

zat o productivitate de 1,230 tone 
cărbune pe post.

La obținerea acestor succese au 
contribuit în primul rînd eei mai 
înaintați dintre minerii celor trei 
guri de mină de la Lonea, comu
niștii. Brigăzile conduse de mem
brii de partid Policiuc Dionisie, 
Burdea Nicolae, Danciu Moise, Ne- 
delcu Nicolae și Compodi loan 
sîiit numai câteva dintre cele evi
dențiate în darea de seamă cate 
și-au adus din plin aportul la spo
rirea continuă a producției de 
cărbune. La îmbunătățirea activi
tății economice a minei au con 
tribuit mai ales colectivele se«- 
toarelor I, IV, și V, care au dat 
între 505—2321 tone de cărbune 
peste plan.

Conferința de partid a arătat 
convingător că comuniștii nu trec 
cu vederea lipsurile care mai exis
tă, lipsuri care fac ca realizările 
obținute să nu fie la nivelul po
sibilităților. Cea mai mare defi
ciență, ale cărei eduze au fost 
analizate- pe larg în conferință, 
este că la mina Lonea 33,3 la sută 
din totalul brigăzilor de mineri 
sînt rămase sub plan. Cele mai 
multe brigăzi aflate sub plan sînt 
în sectoarele II și III. Aceste sec
toare au pe primele 10 luni ale 
anului curent un minus de 
peste 10 000 tone de cărbune. A- 

scrisoare, adresată intelectualilor 
spanioli și difuzată de către or
ganizația britanică „Amnistie în 
Spania", se spune, printre altele: 
„In calitate de intelectuali, ea și 
voi, ne simțim obligați de a ne 
alătura vocea glasului vostru și 
de a cere o anchetă amănunțită și 
Imparțială. Am aflat eu indignare 
despre măsurile polițienești luate 
împotriva unora dintre voi, ca ur
mare a acțiunii voastre curajoase" 

ministrul agriculturii al Franței, 
Edgard Pisani, a declarat, potri
vit agenției France Presse, că mi
niștri „au căzut în mod practic 
de acord" în problema prețurilor 
la orez. „In ce privește examina
rea propunerilor privitoare la or
ganizarea pieței cărnii de bovine, 
a adăugat ministrul, s-a stabilit 
ca ea să fie reluată la sesiunea 
din 25 și 26 noiembrie".

tuează o asemenea experiență știin
țifică.

LONDRA. După cum anunță zia
rul londonez „Times”, autoritățile 
salazariste l-au arestat pe cunos
cutul poet portughez Miguel 
Тогда.

Heath despre dezvoltarea comerțului Angliei 
cu țările socialiste

LONDRA 15 (Agerpres)
Luând cuvîntul în Camera Co

munelor Edward Heath, secretarul 
de stat pentru industrie, comerț 
și dezvoltarea regională, a pre
zentat o serie de măsuri menite 
eă ducă la încurajarea moderni
zării industriei britanice si la stl- 
mujarea dezvoltării economiei în 
ansamblu. Printre aceste măsuri, 
ministrul britanic a menționat ac
celerarea concentrării industriale 
care, după părerea lui Heath. a> 
putea acționa favorabil, atît in ce 
privește producția industrială, cit 

ceasta din cauză că, pe de o par
te, sectoarele respective due o 
lipsă aeută de materiale și nu sînt 
ajutate suficient de conducerea 
minei în ргосигатеа acestora, iar 
pe de altă parte comitetul sindi
catului, a neglijat organizarea te
meinică a întrecerii socialiste, spriji
nirea brigăzilor rămase în urmă, 
extinderea experienței și a meto
delor înaintate de muncă. Ingine
rul Rebeleanu Teodor a arătat că 
în sectorul II nu se desfășoară o 
largă muncă politică de masă pen
tru combaterea absențelor nemo
tivate, a învoirilor, pentru întări
rea disciplinei în procesul de pro- 
dueție. In sectorul II indisciplina 
se manifestă chiar și la unele ca
dre tehnice, așa eum a fost cazul 
maistrului minier Sferlea Melente, 
care a lipsit nemotivat de Ia lu
cru. Unii maiștri mineri nu spri
jină îndeajuns brigăzile rămase 
sub plan, nu analizează în eadrul 
acestora îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Una din problemele care au fost 
mai mult dezbătute de participanți 
Ia «onferință, o constituie necesi
tatea îmbunătățirii calității cărbu
nelui și reducerii prețului de cost. 
In darea de seamă s-a arătat că 
diu'eauza depășirii de 0,6 la sută 
a procentajului de cenușă admis 
mina a pierdut în acest an 3813 
tone de cărbune. Delegații Ciri-

Lucrările Comitetului 
pentru problemele 

economice și financiare
NEW Y©RK 15 (Agerpres)
Comitetul pentru problemele e- 

conomice și financiare al Adună
rii Generale a O.N.U. examinează 
în prezent problema dezvoltării 
economice a tăriilor în sure de 
dezvoltare. In atenția comitetului 
se află un proiect de rezoluție cu 
privire la fluxul accelerat de ca
pital și ajutor tehnic spre țările 
în curs de dezvoltare — proiect 
prezentat de Argentina, Bolivia, 
Brazilia, Chile, Ghana, India, Indo
nezia, Irak, Iordania, Pakistan și Iu
goslavia — precum și raportul pre
zentat în legătură cu această pro
blemă de Secretariatul O.N.U.

—0—

Dezbateri m рагіашевші 
fialandez

HELSINKI 15 (Agerpres)
Miercuri seara au luat sfîrșit 

dezbaterile din parlamentul fin
landez pe marginea interpelării a- 
dresate de fracțiunea Uniunii de
mocrate a poporului finlandez 
cu privire la înrăutățirea situației 
materiale a păturilor sărace ale 
populației. Dezbaterile, care au 
durat două zile, s-au încheiat cu 
adoptarea unei moțiuni de încre
dere în guvern. Pentru moțiunea 
de încredere au votat 100 de de- 
putați din partea partidelor gu
vernamentale, împotriva — 79 de 
deputați.

și 1' ce privește exportul britanic
Referindu-se la dezvoltarea ex

porturilor Angliei, vorbitorul a 
subliniat dorința guvernului brita
nic de a spori comerțul Angliei 
cu toate țările socialiste „cu mi
nimum posibil de restricții". In 
acest scop, Heath a declarat că 
este, gata să revadă „foarte atent" 
sistemul actual al schimburilor co
merciale cu aceste țări, pentru 
crearea de noi posibilități lărgirii 
schimburilor, pe baza unei creșteri 
a importurilor britanice.

peru Vasile și Burcin Gheorghe 
au arătat că la locurile de muneă 
nu există o preocupare atentă pen
tru alegerea șistului vizibil.

Mai mulți participanți la discu
ții, s-au oprit asupra unei proble
me care frămîntă întregul colec
tiv al minei : nerealizarea planu
lui lucrărilor de pregătiri. Proble
ma pregătirilor trebuie privită cu 
toată răspunderea mai ales că la 
data de 1 iulie 1965 trebuie să 
se termine concentrarea produc
ției la mina Lonea Ii. Pentru rea
lizarea acestui obiectiv trebuie 
înainte de toate combătută suba
precierea acestor lucrări de către 
unii maiștri care nu asigură o 
bună aprovizionare a înaintărilor 
programate. Tovarășul Todea loan 
din partea C.C.V.J., invitat la con
ferință, a arătat că însăși condu
cerea minei n-a acordat ajutor sec
torului de investiții, care este ră
mas în urmă cu 485 m.l. și 6 608 
m.c. O atenție deosebită trebuie 
acordată și planului de pregătiri 
în cărbune, care pe primele 10 
luni din acest an s-a realizat nu
mai în proporție de 78 la sută. 
Problema pregătirilor în cărbune 
se ridică îndeosebi în sectoarele 
II, III și IV. In goana după rea
lizarea planului la producția de 
cărbune brigăzilor de la pregătiri 
nu le-au fost repartizate materiale 
și vagonete goale în măsură sufi-

Congresul Â.F.L. — C.I.O. 
și*a început lucrările

NEW' YORK 15 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, joi 

s-а deschis la New York cel de-al 
V-lea Congres național al Cen
tralei sindicale americane A.F.L.— 
C.I.O. Principalele teme abordate 
de diferiți vorbitori în prima zi a 
lucrărilor congresului s-au referit, 
potrivit corespondenților de pre
să, la „necesitatea rezolvării pro
blemelor ridicate ca urmare a in
troducerii automatizării, hotărârea 
sindicatelor de a sprijini legisla
ția cu privire la drepturile civile 
și intenția lor de a participa activ 
Ia viitoarele alegeri prezidențiale, 
pentru a zădărnici o amenințare 
din partea extremei drepte”.

In cadrul primei ședințe a con
gresului a luat cuvîntul guverna
torul statului New York, Nelson

-------------ѳ

Sesiunea Consiliului central 
al Sudanului

KHARTUM 15 (Agerpres)
In capitala Sudanului a început 

prima sesiune a Consiliului cen
tral al acestei țări. Acest consi
liu se compune din membri aleși 
de consiliile provinciale și din 
membrii numiți de guvern fiind 
prima adunare consultativă a Su
danului de Ia suprimarea consti
tuției cu câțiva ani în urmă. Pri
ma ședință a Consiliului central 
a fost deschisă de președintele 
Sudanului, Ibrahim Abboud, care 
a definit atribuțiile acestui organ

------------ G-------------

La Saigon domnește o atmosfera de nesigurajMâ
SAIGON 15 (Agerpres)
Potrivit știrilor transmise din 

Vietnamul de sud, la Saigon dom
nește o atmosferă de nesiguranță 
Această atmosferă, scrie cores
pondentul ziarului „New York 
World Telegraph", decurge, în 
primul rînd, din îndoielile față de 
viitorul țării. In fruntea Vietna
mului de sud se află o juntă mi
litară ai cărei membri nu au în
credere unul în altul și nu au o 
imagine clară în legătură cu po
litica și formele de conducere pe

«ientă. Mai mulți delegați au cri
ticai. comitetul de partid că n-a 
sesizat încă în trimestrul I aceas
tă stare de lucruri spre a lua mă
suri de îndreptare.

Sintetizând angajamentele colec
tivului, hotărîrea conferinței de 
paitid pune în fața noului comitet, 
a organizațiilor de bază, sarcina 
de a mobiliza colectivul minei Lo 
nea la obținerea în 1964 a unei 
productivități de 1,245 tone de 
cărbune pe post. Pe baza crește
rii randamentelor vor fi extrase 
peste sarcinile de plan 5000 tone 
cărbune, realizîndu-se în același 
timp o economie la prețul de cost 
de 355 000 lei. Pentru rea-lizarea 
acestor obiective, hotărîrea adop
tată de conferință cere organiza
țiilor de bază să desfășoare, sub 
conducerea comitetului de partid, 
o susținută muncă politică și or
ganizatorică pentru ridicarea la 
plan a brigăzilor rămase în urmă, 
întărirea luptei pentru economii, 
alegerea șistului vizibil din căr
bune.

Deeehiderea de noi abataje de 
mare productivitate, extinderea în
cărcării mecanice, a perforajului 
umed, formarea de brigăzi de îna
intări rapide care să asigure pre
gătirile și deschiderile necesare, 
îmbunătățirea transportului în 
subteran și la suprafață, ridicarea 
calificării muncitorilor — sarcini 
elaborate de conferință — vor a- 
sigura succesul îndeplinirii indi
catorilor de plan pe anul 1964.

In încheierea lucrărilor confe
rinței au luat euvîntul tov. Pipoș 

Rockefeller. Ei a subliniat nece
sitatea de a se reduce numărul șo
merilor în S.U.A., care se ridică 
în prezent la aproximativ patru 
milioane, și de a se asigura tuturor 
muncitorilor posibilități egale fără 
nici o discriminare de rasă.

Președintele A.F.L.-C.I.O., Geor
ge Meany, care a vorbit în conti
nuare, a declarat că muncitorii a- 
mericani trebuie să desfășoare 
lupta pentru drepturile civile și 
împotriva efectelor automatizării, 
care amenință să suprime în vii
toarele 12 luni peste patru mili
oane locuri de muncă. Meany a 
sprijinit acțiunile întreprinse pen
tru reducerea încordării interna
ționale, arătînd că tratativele des
fășurate în acest scop „ne apropie 
de pace".

Președintele a arătat că Consi
liul central are drept sarcină prin
cipală aplicarea constituției tării, 
constituție care, a spus el, *a 
fost elaborată potrivit tradiției, 
istoriei și caracterului poporului 
nostru".

După cuvlntarea președintelui, 
ив membru al consiliului a expus 
în amănunt planul activității vii
toare a acestui organ legislativ

Apoi, lucrările consiliului au 
fost întrerupte urmând a fi reluata 
la o dată ulterioară.

care trebuie să le promoveze.
După părerea observatorilor po

litici, în următoarele zile sau 
luni, în țară va începe lupta pen
tru putere și funcții. Referindu-se 
la atmosfera de instabilitate din 
Vietnamul de sud, agenția Asso
ciated Press transmite că de la 1 
noiembrie, data cînd în Vietna
mul de sud a avut loc lovitura 
militară de stat, pe străzile ora
șului Saigon, aproape zilnic, ex
plodează grenade și bombe plas
tice.

loan, membru al Biroului Comite
tului regional de partid Hunedoara 
și tov. Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorii au 
subliniat că anul la care s-a re
ferit darea de seamă a comitetu
lui de partid a fost un an de luptă, 
de eforturi susținute, pentru în
tregul colectiv al minei Lonea, care 
în frunte cu comuniștii și-a adus 
din plin aportul ’a sporirea pro
ducției de cărbune. In această pe
rioadă organizațiile de partid de 
la mina Lonea au crescut numeric, 
a sporit maturitatea lor politică, 
și-au îmbunătățit stilul și meto
dele de muncă. Ocupîndu-se de 
principalele învățăminte din lu
crările conferinței, vorbitorii au 
arătat că noul comitet va trebui 
să acorde o atenție sporită ridi
cării la plan a sectoarelor și bri
găzilor rămase ,in urmă, răspân
dirii și generalizării experienței 
ânaintate, îmbunătățirii calității pro
ducției, intensificării luptei pentru 
economii. Trebuie îmbunătățită 
munca de primire în partid, de 
ridicare a conștiinței și pregăti
rii politice a oamenilor muncii. 
Vorbitorii au subliniat că sarcina 
cea mai importantă ce stă în fața 
comuniștilor de la mina Lonea 
este extinderea tehnicii noi și 
respectarea tuturor măsurilor ne
cesare realizării cu succes a sar
cinilor planului pe 1964.

Conferința a ales noul comitet 
de partid al minei Lonea. In prima 
sa plenară, noul comitet de partid 
a reales ca secretar pe tov. Cos- 
tea Traian.
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