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LA ORDINEA ZILEI

Cum pregătiți șantierele pentru iarnă?
Zilele pînă la căderea iernii 

aînt numărate. Bunii gospo
dari fac intense pregătiri pen
tru ca în timpul iernii lucrul 
să nu fie întrerupt sau stîn- 
jenit. In construcții lucrul pe 
timp de iarnă ridică, mai mult 
ca in ori care alt sector de 

^producție, probleme din cele 
mai complexe: o stabilire ju
dicioasă a obiectivelor ce se 
vor executa pe timp friguros, 
aprovizionarea din timp cu 
stocuri de materiale de masă 
care să asigure desfășurarea 
fără întreruperi a procesului 
de producție, asigurarea sur
sei de căldură pentru ca lucrul 
în interior să se desfășoare 
normal și alte o serie de pro
bleme. Iată de ce ne-am adre
sat unor tovarăși conducători 
de șantiere cu rugămintea de 
a ne răspunde ce măsuri au 
luat și ce mai trebuie făcut 
pentru ca pe timpul iernii, lu
crul să se desfășoare normal.

iar calitatea lucrărilor să nu 
sufere.

Tovarășul inginer Beloiu Ni- 
colae, directorul grupului 111 
de șantiere Lupeni:

— Pe șantierele grupului 
III, lucrările care se vor exe
cuta pe timp friguros vor fi 
în general lucrări de interior. 
Astfel, la Lupeni blocul B, cu 
200 de apartamente va fi ridi
cat în roșu cu trei din cele 
cinci tronsoane ale sale, iar 
în timpul iernii se vor finisa 
aceste trei tronsoane. Pentru 
aceasta concentrăm forțele ne
cesare asupra centralei termi
ce astfel încît la căderea ier
nii aceasta să fie în măsură 
să asigure căldura necesară 
pentru lucrul interior.

La Vulcan, care va fi cen
trul activității noastre pe a- 
ceastă perioadă, se vor exe
cuta lucrări de interior la 
blocurile D 11, D 12 și D 13. 
Vor fi executate cu toate lu

crările de roșu, blocurile D 4 
și D 5. Pentru aceasta am co
mandat la trust o serie de 
aeroterme care să asigure cu 
căldură atît blocurile în fini
saj cît și cele două blocuri în 
roșu. Pentru blocurile D 4 și 
D 5 care se vor glisa în a- 
ceastă perioadă am luat mă
suri pentru asigurarea cu can
titatea necesară de polietilenă 
cu care vom căptuși cofrajul 
glisant. Totodată vom monta 
tîmplăria exterioară și geamu
rile astupînd astfel golurile.

Ca măsuri de ansamblu, 
ne-am aprovizionat cu canti
tăți mari de balast și nisip. 
In prezent avem în stoc peste 
11 000 m c nisip și 3 000 m c 
balast. Intrucît tranzitul din 
gara Lupeni nu permite depo
zitarea pe el a unei cantități. 
mai mari de agregate, am

I. CIOCLEI

(Continuare in pag 3-a)

4 pag, 20 bani

Citit! în pagina a 4-a :

• Parada militară și demonstra (ia oamenilor muncii din Berlin
• Prima carte a președintelui J ohnson
• Succesul primului spectacol al ansamblului de balet din București
• Probleme rămase fără răspuns
• Consolidare sau adîncirea scizi unii ?
• Comunicat comun egipteano-in dian

Succese ale colectivului 
minei Lonea

Pe loc de frunte
La sfîrșitul lunii sep

tembrie, în întrecerea cu 
celelalte sectoare miniere 
din Valea Jiului, colectivul 
sectorului II de la mina 
Lonea s-a aflat pe locul II 
în „clasamentul hărniciei". 
Și iată că pe baza produc
ției extrase pînă în dimi
neața zilei de 7 octombrie, 
colectivul sectorului II o- 
cupă iar locul de frunte în 
întrecerea dintre sectoarele 
minei Lonea. Depășirea la 
producția extrasă se ridică 
la 85 tone cărbune.

— Succesul obținut de

sectorul nostru își găsește 
explicația mai ales în fap
tul că a fost asigurată li
nia de front necesară, bri
găzile de mineri au fost a- 
provizionate în. mod ritmic 
cu materiale și vagonete 
goale, s-au întreținut în 
bună stare de funcționare 
utilajele în dotare, în mun
ca avîntată a minerilor din 
brigăzile conduse de Baciu 
loan, Molnar Traian, Fatol 
Vasile și Burdea Ioan IV, 
ne-a spus inginerul Rebe- 
leanu Vaier, șeful sectoru
lui II.

înf ăptuiri din planul tehnic

însemnate de cărbune. IatăPAROȘENI. Zilnic, pe rampa termocentralei soseso cantități
macaraua greifer lucrînd la stocarea lui.

Prin realizarea indicato
rilor prevăzuți în planul 
tehnic, colectivul exploată
rii miniere Lonea reușește 
să îndeplinească în mod 
ritmic sarcinile de plan, 
se asigură ridicarea gra
dului de mecanizare a 
muncii din subteran, creș
te productivitatea muncii

In luna trecută, la ma
joritatea indicatorilor din 
planul tehnic s-au obținut 
realizări frumoase. Din a 
bataje susținute metalic au 
fost extrase 76 599 tone 
cărbune, s-au încărcat me
canic, la lucrări de înain
tare, 3 859 m c steril, 1 565 
m 1 lucrări de pregătire și

investiții au fost susținute 
metalic (cu TH); viteza 
medie de avansare a a- 
tins la abatajele frontale 
30,7 m 1, iar în abatajele 
cameră 98,1 m 1; față de 
un consum 
38,5 m c lemn/1000 
cărbune extrase 
zat doar 
transportul în

planificat de 
tone 

s-au reali.
37,9 m c, iar 

abataje a 
fost mecanizat în propor
ție de 98,8 la sută, față de 
96 la sută planificat. De
pășirea sarcinilor de plan 
ale exploatării, pe primele 
9 lunii din’ acest an cu 
24 152 tone de cărbune se 
explică și prin realizarea 
indicatorilor din planul 
tehnic.

Curățenie generală 1 Florile de 
neon a căror lumină inundă străzile 
orașului . trebuie îngrijite. Fotorepor
terul nostru l-a surprins pe electri
cianul de serviciu de la I.R.E.H.., 
făcînd revizia lampadarului din pia
ța Victoriei Petroșani.
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Adîncire și reprofilare
In vederea îndeplinirii sarcinilor legate de sistema

tizarea minei Lonea este necesar ca puțul de materiale 
de la gura de mină Jieț să fie adîncit pînă Ja orizon
tul 400, adică încă cu 200 metri. Puțul va servi la a- 
provizionarea subteranului cu materiale, pentru aeraj 
și la dirijarea producției spre orizontul 400, viitor ori
zont de bază. Brigăzii conduse de .minerul Sichitiu 
Gheorghe i s-a încredințat sarcina de a reprofila și 
lărgi puțul pînă la orizontul 610, iar apoi de a continua 
cu lucrările de adîncire pînă la orizontul 400. Prin buna 
organizare a muncii, prin aportul minerilor Flutur Teo
dor, Sulici loan,

Industria minieră în Expoziția 
realizărilor economiei

. Întrebare: Vizitatorii manifestă 
|. mult interes față de exponatele de 
> la. standul industriei miniere aflat 
' în interiorul pavilionului 
’ ca și față de „Exploatarea 

din vecinătatea acestuia, 
mandări faceți viitorilor 
în legătură cu exponatele 
miniere ?

! Răspuns: Mai întîi cîteva cu
vinte desore dezvoltarea ramuriiI

. miniere. Deși mineritul în țara 
I noastră are o mare vechime (din 
I secolul al Xll-lea) și un mare iol 
1 în economia națională, sub vechi- 
1 le regimuri el s-a dezvoltai lent, 
' limitat și discontinuu. Puținele in

vestiții erau dirijate de preferin- 
, ță spre sectorul extractiv al me- 
I, talelor prețioase și spre unele ză- 

care 
nu necesitau cheltuieli mari. Baze
le de cercetare și proiectare lip
seau aproape în întregime, condi 
țiile de muncă erau insuportabil 
de grele, iar nfijloacele de protec
ție a muncii lipseau ia exploată
rile mici cu desăvîrșire, iar la 

. Nu-

central 
minieră" 
Ce reco- 
vizitatori 
industriei

cîndu-se substanțe minerale noi.
întrebare: Cum este ilustrată 

în expoziție această dezvoltare ?
Răspuns: Un sugestiv panou a- 

rată că în 1963 rezervele de căr
bune au crescut de 14 ori față le 
cele din 1951, la minereurile de 
fier și la neferoase de 12 ori, iar

Convorbire cu ing. EUGEN 
MATYAȘ, adjunct al minis
trului minelor și energiei 

electrice

1 cam in te mai ușor exploatat.

(

}I 
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> ’cele mari erau insuficiente, 
mai în anii puterii populare, pe ba 
za planurilor anuale și cincinale.

i minieră, fiind în centrul 
atenției conducerii de partid și de 
slat, a cunoscut, o mare dezvolta
re, punîndu-se în evidență noi 
zăcăminte exploatabile și valorifi-

C
( __
\ industria 
) atenției i

la cele de cupru de 90 ori. ■ La 
lărgirea rezervelor exploatabile ale 
substanțelor minerale utile, solide 
la determinarea metodelor de ex 
ploatare ri de lucru, precum și la 
proiectarea exploatărilor miniere, c 
contribuție însemnată au adus or
ganizațiile de cercetare — proiec
tare (ТРЕМ, IGEMIN, IPROMIN) 
înființate după anul 1948.

Fotomontaje și exponate indică 
dinamica dezvoltării producției de 
cărbune, care în 1963 a ajuns la 
10,2 milioane tone extrase față 
de 2,8 milioane în 1938. Produc 
'ția minereurilor metalifere feroase 
este de 5,8 ori mai mare decît 
îr^ I960, iar a celor cuprifere de 
ЗІ de ori. Desigur că pentru obți
nerea acestor realizări, metodele și

nafionale 
procedeele avansate ca și utilajele ( 
moderne și-au găsit un larg cîmp ț 
de aplicabilitate în minerit.

întrebare: Cum sînt reprezenta- ) 
te la expoziție tehnologiile și uti- ( 
lajele noi folosite în ■ exploatările < 
miniere ? )

Răspuns : . Textele, graficele și > 
fotografiile de la sectorul minier ) 
scot în evidență gradul înalt al 
mecanizării operațiilor din subte- t 
ran. îndeosebi a acelora care ne- ) 
cesită un 
De pildă, 
mașini și 
transportul 
de încărcat, transportoare cu ra- S 
clete și cu bandă, iar în continua- ) 
re cu vagonete și locomotive elec- z 
trice și Diesel de mină. înlocuirea < 
armării din lemn cu elemente me- ( 
talice a creat condiții mai bune ) 
de lucru și a mărit gradul de se- > 
curitate a muncii, toate acestea con- 
tribuind 
muncii, 
dustria 
la sută

Un fotomontaj de mari dimensiuni 
arată sistemul modern de extrage
re a sării prin metoda „cu dizol-

POMP1L1U IANCULESCU 
redactor al Biroului de presă 

al expoziției

Benguș Constantin, al ajutorilor mi
neri și vagonetarilor Șaituar Ale
xandru, Nemțoc Ilie și Oancea Gri- 
gore, toți ortaci ai brigadierului Si- 
chitiu, în timp de o. lună s-au exca
vat 236 m c steril și s-au 
260 rn c. Sarcinile au fost 
nite, în medie, în proporție 
la sută, iar cîștigul pe post
ner s-a ridicat la 135 lei. Comisia 

recepție a găsit că lucrarea este 
bună calitate. In. prezent brigada 
apropie cu lucrările de reprofilare 
lărgire de orizontul 610.

betonat 
îndepli- 
de 122 
de mi-

de 
de 
se 
și

Treci printre blocuri, pe alei și 
trotuare. Calci pe asfaltul proaspăt 
turnat sau pe gazonul verde al ier
bii. Doar ici-colo cîte un capac de 
la un cămin de vizitare trădează 
prezența unor lucrări ascunse sub 
picioarele tale. Terenul de sub pi
cioare e sfredelit de drumurile sub
terane pe care nu le vezi. Drumul 
apei, drumul căldurii. Nu vezi declt 
coșul fumegînd al centralei termice 
sau robinetul din perete de la фаіе 
sau din bucătărie. De la robinet în
colo, de la centrală încolo nu se mai 
vede nimic decît blocuri și alei. Dar 
pe aici au trecut' instalatorii: Vom 
vorbi despre ei.

Sus, încă se mai turna beton la 
cota -ț- 100 m, dar jos în pînțecul 
centralei termice, nr. 1 din .cartierul 
Livezeni o brigadă de instalatori își 
pregătea terenul pentru o ofensivă 
mare. Lucrările de construcție, a 
centralei întirziaseră și, implicit, și 
lucrările de instalații. Timpui nu aștep
ta. De aceea era forfota aceasta la

(Continuare în pag. 3-a)

mare volum de muncă, 
la tăiere se folosesc 

combine, încărcarea și 
efectuîndu-se cu mașini

la creșterea productivității 
care în anul 1963 în in- 
cărbunelui a fost cu 61 
mai mare ca în 1950.

(Continuare în pag. 3-a) Strungarul Balog Ladislau se numără printre muncitorii harnici de 
la U.R.U.M.P. Iată-1 strunjind un cilindru de pompă.
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Cu perseverenta și pasiuneaIn preajma noului an 
de învățămint politic U. T. M 
Gu fiecare an 

crește importanțe 
și amploarea sar
cinilor 
fața 
nostru 
ceasta 
socialistă a tineretului 
ia un nivel tot mai înalt. Conști
ința fiecărui ttnăr trebuie să se re
flecte ta înfăptuirea sarcinilor poli
tice șl economice ce-l stat trasate,

In formarea conștiinței socialiste 
a tineretului, un loc însemnat ocupă 
învățămîntul politic U.T.M. De ace
ea, organizația noastră orășenească 
d« tineret acordă o mare însemnăta
te acestei forme de educare polltlco- 
ideologică a tinerilor.

In curînd se va deschide un nou 
an de învățămint politic U.T.M. Pe 
baza experienței dobindlte, care a 
reliefat că desfășurarea cu succes a 
tavățlmfntului politic depinde In ma
re măsură de felul cum acesta este 
pregătit, ta perioada care a prece
dat deschiderea noului an de învăță- 
mînt In fața organelor șl organiza
țiilor U.T.M. au stat sarcini 
bit de importante.

Biroul Comitetului orășenesc 
a stabilit o seamă de măsuri 
asigurarea unui conținut corespunză
tor și a unei eficacități sporite în- 
vățămtntulul politic U.T.M. Astfel, 
dta timp s-a trecut la recrutarea ce
lor mai buni tineri din organizați
ile de bază U.T.M. cărora li z-a 
încredințat conducerea cercurilor de 
învățămint. Dintre cei 339 de pro
pagandiști recrutați pentru noul an 
de învățămtnt, 177 sînt membri Și 

partid. Propagandiștii 
noului an de învățămint politic 
U.T.M. sînt tineri cu un nivel po
litic și cultural ridicat, cu mțrlto ta 
procesul de producție. O bună parte 
din propagandiști au acumulat încă 
din. anii precedenți o bogată expe
riență în munca de propagandă, în
tre cei peste 120 de asemenea ti
neri, care muncesc de mai mulți ani

ce stau ta 
harnicului 

tineret. A- 
tace necesar .ca

VASILE OROS
secretar al Comitetului orășenesc

U.T.M. Petroșani

și conștiința 
ai se ridice

deose-

U.T.M. 
pentru

Din Aninoasa
Cel care au îndrăgit 

literatura
In adunarea generală a orga

nizației U.T.M. din sectorul e- > 
lectromecanic al minei Aninoa- > 
se, ținută in 3 octombrie a. c„ J 

... ... ( 
t r ! 
î
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>.
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S-a făcut o analiză asupra mo
dului in care tinerii participă la 
concursul „Iubiți cartea". Cu a- 
Cest prilej au fost laminate bre
vetul șl insigna „Prieten al căr
ții" mai multor tineri, între ca
re Hoțea 
Mandrea 
Elisabeta 
succes la

Pe ioenă țl în tuli
Pe scenă, tineri. In sală — 

alți peste 200 de tineri- Cei de 
pe scenă au pregătit cu minu
țiozitate, pentru tovarășii tor de 
muncă, piesa „Lanțul slăbiciu
nilor". Tinerii interpret Bledea 
Petru, Pop Anuța, Poenaru Ni
colae șl ceilalți au fost răsplă
tiți cu vii aplauze de tinerii pre- 
eențl In sala clubului.

„N-avell un bilet fn plus?
Pretextul a fost folosit de bri

gada artistică de agitație din 
cadrul clubului aninosean pen
tru a combate unele apucături 
Inăpoiate din comportarea unor 
tineri. Membrii bHgăsii, printre 
care Negraru Gheorghe, Сос
тоя Maria, Nedesca Petru au 
reușit, In cadrul programului 
prezentat recent, să provoace 
explozii de rls, dar și să-i de
termine pe unii tineri să medi- 
teee asupra comportării lor. j

Gheorghe, Daj loan. 
Iustina și Karacsony 
care au participat eu 
acest concurs.

4

ca propagandiști 
ai învățămintulul 
politic U.T.M., se 
numără fov. Mol
dovan Sabin, Brîn- 
zău Constantin, 

Bunea Nicolae, Par- 
alțll care au obținut 
în cercurile pe care

Mihaj Teofil, 
dos Nicolae șl 
rezultate bune 
le-au condus.

O altă sarcină ce a stat în acest 
timp în atenția organelor și organi
zațiilor noastre U.T.M a fost instrui
rea propagandiștilor. Pe baza unui 
program dinainte stabilit, în cele pa
tru centre de instruire au foșt ex
puse în fața propagandiștilor diferite 
teme cu caracter politic șl economic 
pe marginea cărora s-au purtat apoi 
discuții în cadrul seminariilor. In 
asigurarea unor expuneri cit mai 
bogate și documentate un sprijin pre
țios l-am primit din partea Biroului 
Comitetului orășenesc de partid ți a 
Cabinetului de partid Petroșani,

Trebuie să arătăm însă, că deși a» 
fost asigurate toate condițiile pentru 
buna desfășurare a instruirii propa
gandiștilor, unele organe și organiza
ții U.T.M. nu s-au preocupat de mo
bilizarea tuturor propagandiștilor la 
instruire, nu au asigurat acestora 
condițiile necesare pentru a participa 
1a toate activitățile prevăzute în pro
gram. Prezența insuficientă a propa
gandiștilor la cursurile de pregătire 
»-a resimțit mai 
nizații de bază 
șani și Vulcan, 
totul U.T.M. de

Paralel eu selecționarea și instrui
rea propagandiștilor, in toate orga, 
nizațiile de bază s-a desfășurat se 
lecționarea ctirsanților și repartizarea’ 
lor pe formele de învățămint. Au 
fost constituite în întreaga Vate fe’.aș • •

Tovarășul Rethy Francisc, maistru 
energetic al minei Dîlja, a venit la 
această nouă exploatare carboniferă 
încă de la începuturile lucrărilor 
de deschideri și pregătiri. Construc
ția liniei de troleu de pe galeria de 
coastă pe o lungime de 2500 m, in
stalarea stațiilor de transformatoare 
subterane nr. 1 și nr. 2, montarea 
părții electrice a instalațiilor de ex
tracție de la puțurile oarbe nr. 1 și 
nr. 2, ca și multe alte lucrări impor
tante au fost efectuate sub conduce
rea directă a maistrului energetic 
Rethy, venit aici de ia mina Lonea 
spre a contribui, alături de minerii 
și tehnicienii Dîljei, la apariția pe 
harta Văii Jiului a unei noi și mo
derne exploatări carbonifere. Dar 
dacă-) întrebi pe tovarășul Rethy de 
ceea ce l-a pasionat mai mult, el 
îți va răspunde cu siguranță: creș
terea tinerilor electricieni ai minei.

Intr-adevăr, colectivul atelierului 
electric al minei Dîlja este format 
aproape numai din tineri, toți absol
venți ai școlilor profesionale. Mese
ria de electrician necesită cunoștințe 
temeinice, 
ajuta pe 
ceașcă la
șui Rethy s-a ocupat și se ocupă de 
ei cu dragoste, răbdare și 
ca un adevărat pedagog.

Și aceasta ,o face zi de 
ales eînd urmează să se
lucrări noi, maistrul energetic îșl 
sfrînge „elevii” și le explică cu com
petență modul execuției, principiul de 
funcționare a instalației 
ce trebuie făcut pentru

■ calității lucrărilor. -
■ 'a

Ce vor spune în fafa 
utemiștilor?

In viitoarea adunare generală a 
organizației lor de bază, utemlștll 
de ta depozitul de lemn al minei 
Lupeni vor lua în discuție abaterile 
pe care le-au săvîrșlt Izzlai Francisc 
și Sava Laszlo care lucrează în a- 
cest sector.

Primul, tîțiărul Iszlai Francisc, ri-a 
înțeles încă ce înseamnă să fii ia 
datorie atunci cînd este necesar. 
Sosise un convoi de vagoane încăr
cate cu material lemnos pentru mi
nă și toți cai chemați să le descarce 
Ia timp pentru a nu intra în loca
ție, au venit la lucru. El, deși n-a 
avut motive întemeiate, a lipsit.

Cît privește pe Sava Laszlo, el 
și-a făcut un obicei din a întrece 
măsura la băutură în zilele de sala
riu. Așa a făcut și în ultima zi de 
plată cînd, după multe pahare, La 
venit chef și de bătaie.

Și, iată-i în curînd, în fața jude
cății utemiștilor, care nu pot și nu 
trebuie să se împace cu asemenea a- 
titudini condamnabile.

experiență, și pentru a-î 
tinerii muncitori să mun- 
nivelul cerințelor, tovară-

Așa de exemplu, cu electricienii 
de întreținere leszek Ladislau, Popa 
Ioan, Reslga Nicolae, Sohlar Tlberta 
в. a. a discutat schemele electrice 
ale mașinilor de încărcat EPM-1 și 
EPM-2 irisistînd asupra întreținerii 
Și reparării contectoarelor de la pupi
trele de comandă ale acestor mașini. 
Maistrul Rethy a explicat electri
cienilor că înțelegerea temeinică a 
schemelor de funcționare le dă posi
bilitatea să prevină defectările, să 
exeeute reparațiile fnțr-un timp scurt, 
lucru foarte important pentru hunul 
mers al muncii în brigăzile conduse 
de tov Demeter Augustin, Heidu 
luliu și Bereș Qheorghe cere lucrea
ză cu asemenea mașini de încărcai, 
Tinerilor electricieni Diaconu Con
stantin, Doczauer Anton din echipa 
de montaj condusă de Danko Adal
bert le-a arătat pe larg, folosind 
atît scheme cît și aparate aflate în 
atelier pentru revizii 
funcționarea utilajelor 
derne.

De qurînd, la Dîlja 
eveniment memorabil
cestei exploatări: a intrat în func-

și reparații, 
electrice mc-

a avut loc un 
în istoria a-

ales Ja unele orga- 
din orașele Petro- 

precum și la cămi
lă mina Aninoasa.

unui pedagog
țîune primul abataj camera al »- 
cestej noi mine. Deschis la ornan
tul 607, pe stratul III, acest abataj 
inaugurează seria viitoarelor sue- 
cșse pe care colectivul minei Dîlja 
te va ojjțlne în anii care urmează, 
în bătălia cărbunelui. Acest abataj 
cameră, mecanizat eu fot ceea ca 
eate necesar, este deservit și de un 
electrician. Sarcina de cinste de a 
deservi instalațiile electrice ale pri
mului abataj al Dîljei a revenit tî- 
nUrtd ui electrician Ceakanv Arpad. 
Plasarea întrerupătoarelor în prea- 
bataj, punerea la pămînt a țearca- 
șei or utilajelor electrice, pozarea 
cablurilor pe suitor și în abataj — 
toate acestea au fost explicate pe 
larg tînăruiui electrician de către 
maistrul Rethy.

O dată cu dezvoltarea minei, eu 
mărirea numărului instalațiilor elec
trice. cresc tinerii electricieni ai mi
nei, devenind meseriași cu o înaltă 
calificare, 
muncitori 
izvoarele 
nelui.

care alături de ceilalți 
ai Dîljei deschid acum 
unui nou fluviu al cărbu-

pasiune,

zi. Mal 
efectueze

Jiului 112 cercuri „Statutul U.T.Sv\ 
76 cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă", 29 cercuri politice in 
școlile profesionale, 44 cercuri ..Tră
săturile moralei socialiste" și -16 
cursuri politice U.T.M. De asemenea, 
un număr de 2 970 de tineri vor 
audia ui acest an diferite expuneri 
în cadrul ciclurilor de conferințe.

In zilele ce urmează, în toate or
ganizațiile de bază va avea loc des
chiderea noului an de învățămint po
litic U.T.M Peste tot s-au luat mă
surile necesare pentru ca aceasta să 
se facă In bune condițluni, intr-un 
cadru festiv. Se impune ca organele 
și organizațiile U.T.M, să Іа сек
та! eficiente măsuri pentru ca 
acest an învățămîntul 
Să se desfășoare in

Trebuie să depunem 
toate eforturile pentru 
tul politic să ducă cuvîntul partidu
lui în masele tineretului, să dea roade 
în formarea tinerilor ca luptători de 
frunte pentru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid.

în 
politic U.T.M. 
condiții bune, 
în continuare 

ca învățămîn-

respeetive, 
asigurarea

In programul clubului sindicatelor 
din Petriia, activitățile pentru răspîn- 
direa cărții în rîndurîle tineretului 
ocupă un loc însemnat. Periodic, aici 
stat organizate seri literare, se fac 
prezentări de cărți, scurte expunem 
despre volumele nou apărute în li
brării și în biblioteca clubului. Prin 
șcezfe acțiuni se urmărește trezirea 
interesului tinerilor pentru literatură. 
Abeste acțiuni se bucură de spriji
nul organizațiilor U.T.M. deoarece 
ele îi ajută pe tineri să-și îmbogă
țească cunoștințele de cultură gene
rală. să cunoască conținutul celor 
mai valoroase opere ale eerlitorilor 
noștri șl de peste hotare.

Un deosebit interes stîrneec
rtadurile tinerilor din oraș recenzi
ile asupra unor cărți aflate în bi
bliotecă. In ultima 
bllotecară Krujelak 
zat 23 recenzii, la 
pat psete 2 600 de
cește recenzii amintim pe cele asupra 
romanelor „Minerii" de V. Ighlșeev, 
„Ideile nu m°r nici în sicriu" de I. 
Popescu-Puțuri. etc, Cu multă atenție 
se ocupă utemista Krujelak Aniea și 
de prezentarea cărților tehnice apă- 

în bibliotecă, 
însemnat de 
minei Petriia

ea 
d»

ac-

Wiprumutfi. cărți de te bf- 
elubulut. Aeăst număr at 
a crescut cu 25 la sută 
aceeași perioadă a «nulul

în

vreme, tînăra bi- 
Anica a organi- 
care au partici- 

tlneri- Printre a-

Prieteni ai cărților
zii asupra cărților „Săpări și susți
neri mihlere". „Folosirea apel 
mijloc de combatere a prafului 
cărbune" etc.

Interesul de care s-au bucurat
ttanlle organizate în rtadurile tine
rilor eete dovedit șl de numărul co
tor care 
bîioteca 
tinerilor 
față de
trecut; bîhltoteca numără în ac«t an 
circa 2000 de cititori tineri, tar vo
lumele împrumutate ajung la aproa
pe 10 000.

Cu sprijinul organizațiilor» U.T.M., 
în primit) semestru al acestui an. 
alți 84 de tineri din întreprinderile 
și Instituțiile orașului Petriia au de
venit purtători ai insignei de „Prie
ten al cărții". Printre noii purtători 
ai acestei insigne amintim pe tinerii 
muncitori Munteanu Vasile, Sîrbu . 
Virgil, Ctafmgc Joan, Bauer Adal
bert. Munteanu Vasile. SP>îca Vircrjl, 
pe elevii Nicadln Savu, îvănuș loan, 
Tudor Alexandrina, Morar Cornelia, 
Drotzinger Ludovic, Călîman Marga
reta. pe tînăra gospodină Kiss Mar
gareta șl alti cititori activi 
tecii clubului.

In orașul Petriia există 
nmnăr însemnat de tineri
participat la concursul „Iubiți car
tea". Acești tineri au rămas tasă 
ii₽examinați din cauză că biroul co
mitetului orășenese U.T.M. Petriia și 
conducerea clubului nu au reorgani

zat comisia de examinare cșre între 
timp s-a descompletat.

af bîblto-
In fața unui nu- 
tineri din sectoa- 
s-au ținut recen-

întîlnitLa Viscoza Lupeni, mai mulți tovarăși membri ai comitetului 0.Т.М. din întreprindere 
pentru a stabili noi măsuri în vede rea intensificării muncii politice în rtadurile tinerilor

tacă un
care au

Hărnîcle
Brigada de mineri a tovarășului 

Policluc Dienisie din sectorul 1 al 
minei Lonea este formată din tineri. 
Alături de brigadier — el însuși tî- 
năr — tinerii acestei brigăzi extrag 
lună de lună țtte 200 tone de căr
bune pește plan. Prin hărnicia 
tinerii mineri din brigada lui 
duc au contribuit afectiv Ja 
8 S00 tone de cărbune date 
plan anul acesta de colectivul sec
torului.

lor.
Poli
ce b» 

peste



Chid calitatea este data uitării
De-a lungul primelor două trimes

tre din acest an colectivul minei 
Petrila a-a situat mereu pe loc de 
frunte In ceea ce privește calitatea 
cărbunelui. La sfîrșitul primelor 6 lu
ni din aceat an el avea acumulate 
bonificații (pentru scăderea cenușii 
și umidității admise din cărbunele 
livrat) care se ridicau la 1 532 de 
tone. In Ultimele trei luni însă, pro
centul de cenușă admis a fost de
pășit în mod constant de minerii 
pețrileni; în septembrie mina a bă
tut recordul, depășind cu 4,7 puncte 
procentul de cenușă admis și a fost 
penalizată in consecință cu 3 316 
tape cărbune!

Iată u*i caz interesant: un nor
melor cu experiență a venit la ingi
nerul Donin Francise, șeful serviciu
lui planificare, pentru a ae informa 
asupra felului cum se determină co
rect penalizarea brigăzilor- De foar
te mult timp nu a fost nevoit să 
repartizeze brigăzilor atîta rebut...

— Din 1959 nu am avut atîta de- 
e le procentul de cenușă, iar 
Uzarea cumulată în doi ani es

te aproximativ aceeași cu cea apli
cată exploatării țn luna septembrie, 
ne-a spus tov. Donin.

Cert este că mina Petrila mtîmplnă 
greutăți atît la îndeplinirea sarcini
lor de plan cît și în ceea ce priveș
te calitatea cărbunelui. In mod deo
sebit intercalațiile mari de steril din 
stratele 9 șl 14 șl faptul că aceste 
strate se exploatează prin trepte răs
turnate, fac ca șistul vizibil să nu 
poată fi ales în abataje. Au fost luate 
șl unele măsuri. In ultimul timp s-au 
întreprins mai multe acțiuni pentru 
curățirea vagonetelor. Au fost invi
tați unii brigadieri pentru a vedea 
cantitatea mare de piatră ce s-a 
găsit în vagonetele ce le-au trimis 
la ziuă brigăzile pe care le conduc. 
In plenare ale comitetului de partid 
șl ale comitetului sindicatului s-au. 
dezbătut și aspecte legate de calîta- 
te-

Rezultatele neaătiafăcătoare din lu
na septembrie dovedesc însă că la 
mina Petrila calitatea producției a 
fost dată uitării, că a scăzut acțiu
nea de control din partea persona
lului tehnic, îndeosebi din partea 
maiștrilor. In urmă cu 2 ani iniția
tiva „Nici un vagonet rebutat pen- 
pru șist" era extinsă, cunoscută 
ți aplicată. Azi, doar un singur pa
nou mai amintește de inițiativă dar 
de aplicat se vede că nu se mai 
aplică; Numai în aceasta se găsește 
explicația de ce în vagonetele tri
mise la ziuă de brigăzile conduse 
de minerii Bunoiu Constantin, Cu- 
coș Gheorghe, Ciopleanu Emilia n, Ce- 
pălău Aurel, Alexe Constantin, Stău- 
ceanu Gheorghe au fost găsite cite 
60-200 kg șist vizibil, fapt pentru 
cape acestor brigăzi li s-au rebutat

Cum pregătiți șantierele pentru iarnă?
(Urmore din pag, l-a)

întocmit o documentație pentru a- 
menajarea tranzitului de la Bărbă- 
teni pe care am înaintat-o la trust 
spre aprobare- La centralele de be
toane și mortare am luat măsuri de 
a revizui întreaga instalație meca
nică, insialația de încălzire precum 
și clădirile unde sînt adăpostite u- 
tilajele. Separat de aceasta prin 
planul M.T.O. au fost prevăzute o 
serie de măsuri la nivel de grup 
ca; revizuirea și repararea cămine
lor șl cantinelor pentru muncitori, 
a birourilor.

Tovarășul inginer Gornovicea- 
nu — șeful șantierului Petrila:

Lucrările ce se vor executa pe 
timp de iarnă de către șantierul nos
tru vor fi s blocul F 2 cu lucrări de 
finisaj interior care șe va preda 
pină la sfîrșitul anului acesta, două 
blocuri E cu lucrări de roșu, blocul 
A 1 cu lucrări de finisaj Interior, iar 
în cazul că se rezolvă problema am
plasamentului, atunci vom ataca și 
blocul F 1. Pentru asigurarea căl
durii la blocurile ce se vor preda 
pînă la căderea zăpezii eît și pen
tru blocurile în finisaj, am luat toa 
te măsurile îneît centrala termică 
nr. 2 șă intre în funcție la sfîrșitul 
lunii noiembrie. Astfel blocurile A 1, 

în luna trecută cîte 11-33 tone d* 
cărhuna.

Pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui, la mina Petrila, este iwoe- 
sar ca în primul rînd corpul tehnic 
șa acorde mai mare atenție felului 
pum se alege șistul vizibil in aba
taje — locul unde se hotărăște soar
ta calității cărbunelui. Calitatea este 
o chestiune de onoare a fiecărui co
lectiv, o rezervă importantă pentru 
sporirea realizărilor, iar îmbunătă
țire# calității nu este numai o pro
blemă economică, tehnică și or
ganizatorică ci o problemă de 
conștiință. îmbunătățirea calită
ții cere o preocupare perma
nentă și exigentă. De aceea este 
necesar să fia întărită munca politi
că pentru ca lupta pentru calitate 
să capete un adevărat caracter de 
masă, iar în fruntea acestei acțiuni 
trebuie să se afle comuniștii minei 
Petrila.

Comitetul de partid, conducerea ex
ploatării au datoria ca ta cel mai 
scurt timp să întreprindă astfel de 
măsuri îneît la toate abatajele, în 
fiecare sector, să existe o preocupare 
susținută pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui.

VETRO FRANCISC

O CONSFĂTUIRE UTILĂ
Sectorul de transporturi auto este 

chemat să asigure aprovizionarea 
marilor șantiere și uzine cu mate
rialele necesare, schimbul rapid de 
mărfuri între orașe șl sate și de
servirea în condiții tot mai bune a 
călătorilor. Dar pentru ca activita
tea lucrătorilor din transportul auto 
să se desfășoare normal pe drumu
rile publice, trebuie asigurată secu
ritatea circulației.

Respectarea întocmai a regulilor 
de circulație — iată' una din obli
gațiile primordiale ale lucrătorilor

Un aspect din sală in timpul consfătuiri).

F 1, F 2 vw avea căldură de la 
centrală prin Instalația proprie de 
încălzire centrală. Am luat măsuri 
pentru conservarea materialului lem
nos prin crearea de spații acoperite 
pentru depozitarea lui. In prezent 
se face revizuirea instalației de în
călzire la centrala de betoane a șan
tierului. Prin planul M.T.O. am pre
văzut amenajarea de spații pentru 
depozitarea și păstrarea în condiții 
de iarnă a unui important stoc de 
agregate. In prezent se lucrează la 
amenajarea acestor spații. Vor fi 
puse |a punct drumurile din interio
rul șantierului.

Tovarășul Sasu Nicolae — șe
ful șantierului Llvezeni:

Ne-am orientat ca în iarnă să in
trăm pe cît posibil cu lucrări inte
rioare, iar lucrările de roșu pe care 
va trebui șă le executăm totuși pe 
timp friguros, să fie terminate în 
perioada de început a iernii. Astfel, 
se va lucra pe timpul iernii la un 
număr de 240 de apartamente. La 
blocul E 2, în perioada de început 
a iernii se vor termina lucrările de 
roșu, iar în continuare se vor exe
cut# lucrările de finisaj interior. De 
asemenea, la blocurile G 3 șl H 2. 
La blocul J 6 se vor executa lucră
rile de roșu.

Pentru ca lucrul să decurgă ner-

Industria minieri fn Expoziția realizărilor 
economiei naționale

(ffrmare din pag. /*«)

vare dirijată", cu ajutorul sondelor, 
procedeu brevetat de ingineri ro- 
fflîni, «care a dus la sporirea con
siderabilă a productivității muncii 
și Ja reducerea prețului da cost 
creind posibilitatea folosiri! sării în 
industrie ca materie primă de ba
ză pentru fabricarea produselor 
clorosodice.

Întrebare; Dar mașinile și uti
lajele propriu.zise se pot vedea in 
expoziție ?

Răspuns. La abatajul frontal, 
în apropierea pavilionului central, 
vizitatorii pot urmări într-un cadru 
real funcționarea utilajelor folosite 
în subteran și au cunoștință de fe
lul în care se desfășoară munca în 
galerii și abataje. Toate utilajele de 
aici ca ; perforatoare, ciocane de 
abataje, locomotiva electrică, vago
netele, transportoarele; ventilatoarele, 
întrerupătoarele, pompele, explozorul 
tranzistorizat, instalația de iluminat 
și cea de semnalizare, telefoanele 
antigrizutoase și elementele metalice 

din transport. Pe această temă, din 
inițiativa miliției orașului Petroșani 
s-a organizat zilele trecute o consfă
tuire cu toți conducătorii auto, șefii 

,de garaje și alți faetarl care contri
buie la buna circulație a autovehi
culelor în localitățile Văii Jiului,

In această consfătuire au luat cu- 
vîntul conducători auto cu experiența 
și șefi de garaje care au arătat aba
terile comise de unii șoferi care, ig- 
norînd regulile de circulație, săv'r- 
șesc accidente. In cuvînțul lor, tov. 
Șoineanu Petru, conducător auto la 

mal, iar calitatea lucrărilor să nu 
sufere cu nimic, am prevăzut, și în 
unele cazuri am înfăptuit, o seamă 
de măsuri care să asigure buna 
desfășurare a lucrului pe timp de 
iarnă.

Problema cea mai importantă ca
re se pune fiind asigurarea căldurii 
la blocurile la care se execută fini
sajele interioare, urgentăm lucrări
le de Ia centrala termică nr. 2 ca
re va asigura cu căldură- blocurile 
în finisaj. Paralel cu aceasta, la ni
velul grupului s-a luat măsura de 
reparare a sobelor coliere pentru a 
putea fi folosite în caz de nevoie. 
Deși stația centrală de preparat mor
tar a șantierului a fost construită 
numai în anul trecut, am luat totuși 
măsuri de a revizui instalația de 
încălzire a stației și a agregatelor. 
Stația centrală de preparat beton 
de la Llvezeni a-a prevăzut a fi mu
tată în clădirea actualei stații de 
concasare (fost moara de barită). In 
acest scop ee execută în prezent o 
serie de lucrări de adaptare în clă
direa respectivă.

La Llvezeni se vor pune în func
ție elevatorul șl cele cinci silozuri 
metalice care Vor înmagazina o can
titate importantă de ciment. Avem 
deja asigurat stocul de agregate, 
depozitat pentru condiții de iarnă. 

de susținere, eu care «ste armat a- 
batsjul frontal, elfii de fabricație romî- 
nească.

Sub formă de machetă este pre
zentata una din realizările de seamă 
ale proiectgnțitor minieri : „blocul 
turn de extracție11 de la Schitul Go
lești. Acesta constituie prima reali
zare în țara noastre a unei con
strucții în care turnul de extracție 
este incorporat in interiorul blocu
lui social-adminlatrativ, obținîndu-ae 
astfel o reducere a suprafeței de con
strucție de 2-3 ori.

întrebare: Ce alte măsuri au 
fost luate pentru continua îmbunătă
țire a condițiilor de lucru și de via
ță ale minerilor ?

Răspuns: Graficele arata că du
pă 23 August 1944 gu fost construi
te din fondurile centralizate ale 
statului .și a-au dat în folosință pes
te 15 000 ’ apartamente pentru fami
liști și 20 000 locuri în cămine mun
citorești. Cele doua fotografii, aflate 
la intrarea în sectorul minier de 
la parterul pavilionului central, în
fățișează mineri din regimurile tre- 

l.P.l.P. Llvezeni, lovan loslf, de la 
I.R.T.A., Rădoi Dumitru, Babei Va- 
sile, Oprea Anghel, de la S.T.R-A. 
și alții, au arătat că mai sînt unii 
șoferi care nu înțeleg necesitatea 
respectării regulilor de circulație, nu 
i-au atitudine împotriva indisciplinei, 
a abaterilor și cauzelor care gene
rează accidentele <fe circulație. Mai 
sînt unii conducători auto care stân
jenesc circulația din cauză că nu 
fac semnalizări legale, circulă cu
viteză excesivă, garează autovehicu
lele la domieiliu sau pe diferite

străzi, ocupînd par
tea carosabilă а 
străzii.

In încheiere, șe
ful serviciului de 
Inspecție auto și 
circulație din ca
drul D.M.R. Hune- 
doare și șeful mi
liției orașului Pe
troșani au vorbit 
lucrătorilor din 
sectorul de tran
sport despre sarci
nile ce le revin 
pentru îmbunătăți
rea continuă a 
circulației pe dru
murile publice în 
orașul noștru.

Cpt. T. FALON 
miliția Petroșani

Se vor izola gurile de apă din șan
tiere.

N. R. După cum vedem gospoda- 
rii șantierelor s-au gîndit la toată
gama de probleme pe care le ridică 
lucrul în timp friguros și au prevă
zut luarea de măsuri în consecință, 
iar pe alocuri au dus la îndeplinire 
aceste tnăauri. Se ridică însă totuși 
unele semne de întrebare în unele 
puncte cheie ale acestei activități 
de pregătire. Așa de pildă, centrala 
termină de la Petrila e condiționată 
de construirea coșului de fum a că
rui construcție nu a început. Cen
trala termică nr. 2 de la Livezeni 
ca și centrala termică de la blocul 
В cu 200 apartamente de la Lupenl 
sînt rămase în urma cu lucrările de 
construcție, iar la centrala termică 
nr- 2 Livezeni, canalele termice de 
racord la blocuri тог trebui să fie 
terminate plnă la venirea timpului 
friguros și încă nu slot atacate. A- 
sigurarea căldurii pentru lucrul la 
interior a foet lăsată în seama a- 
cestor centrale termice parțial sau 
în întregime, cum e cazul șantiere
lor Petrila și Livezeni.

Așa dar problema principală a 
activității pregătirilor de iarnă o 
formează tot centratele termice care 
condiționează și funcționarea nor
mală a apartamentelor predate. Deci 
o dublă problemă 

cute și din prezent. Ele vorbeae «аді 
mult dacît pot spune eu despre pre
facerile sociale petrecute în 20 de 
ani. Aici «ș aminti șl de realizările 
obținute to creșterea cadrelor.

Prin fotografii sînt ilustrate unele 
săli de laborator și de învățămînt 
de Ia școlile profesionale, de maiștri 
și de la Institutul de mine din Pe
troșani, Vizitatorii iau cunoștință de 
faptul că numai între anii 1956-1964 
au fost pregătiți în școlile profesio
nale aproape 17 000 de muncitori mi
neri. 8 695 meseriași pentru mine, 
2 521 maiștri .și tehnicieni, iar anual 
Institutul de mine de la Petroșani 
dă producției peste 100 de ingineri.

Întrebare: In ce privește realiză
rile privind prelucrarea cărbunelui și 
minereurilor ce se poate vedea la 
expoziție ?

Răspuns : Sînt expuse mostre ale 
variatelor bogății ale subsolului, iar 
alături machetele modernei flotații 
centrate de la Baia Mare, ale uzi» 
nelor de preparare de la Deva șt 
Tarnița, unde se aplică cele mai 
avansate procedee de flotație cum 
șînt: eeanurarea, hidrociclonarea și 
prepararea în medii dense etc.

Aș recomanda, în încheiere exa
minarea unei hărți a țării ingenios 
realizată, marcind, prifltr-un sistem 
luminos cu intermitență, situația 
înainte de 23 August și în anul 
1963, progresul realizat în lărgirea 
bazei zăcămintelor de minereuri so
lide.

ț

instalatorii
(Urmare din. pag. I-a) 

cei de jos de la „cota zero". Se 
transportau elemenții pentru cazane, 
conductele, vanele, obiectele de zeci 
și sute de kilograme. Materialul a 
fost pregătit. Abia acum începea o- 
fensiva propriu zisă.

Instalatorii din echipa comunistu
lui Aridraș Ștefan au lucrat la multe 
centrale termice. Lucrul oe li se ce
rea nu era nou pentru ei. Numai 
timpul trebuia învins. in maț puțin 
de o săptămlnă au asamblat cazo
nele, lucru care deși cerea mai mult 
efort fizic, nu era totuși ailt de mi
gălos. Abia de aici înainte începea 
lucrul de migală: de tăiat conducte, 
de confecționat coluri, reducții, de 
sudat „la poziție", de izolat cazo
nele și alte o sută de operații, toate 
eerind timp, pricepere și atenție. Nu 
trebuie lăsat nimic la o parte, nimia 
nu poate fi tratat superficial, ajunge 
o fisură la o conductă ca apa să-și 
facă loc prin ea șl presiunea insta
lației să scadă. Asta înseamnă cău
tare, timp, în care „cei de la etajul 
IV" vor fi lipsiți de căldură. Dar a- 
cest lucru nu trebuie să se inilmple. 
Timpul e timp, dar prin eforturile 
echipei de instalatori poate fi scurtat.

Și instalatorii au scurtat limpid. 
Dacă stai de vorbă cu șeful de bri
gadă, vei putea citi in glasul său 
siguranță și mulțumirea pe care o 
dă munca încununată de succes.

— La cazane — spune tovarășul 
Aridraș — nu ne mai rămine decît 
să încercăm instalația cu apă și să 
facem eventualele remedieri. Con
ductele au fost sudate în întregime. 
Ne-ar mai fi rămas de montat pom
pele la care lucrăm acum și doza
toarele de cărbune de deasupra ca
zonelor. Cînd vom termina și aceste 
lucrări, ne vom termina lucrul nos
tru aici. Au ,Jras“ băieții — („bă
ieții" sînt intr-adevăr toți băieți ti
neri cărora parcă le ard palmele a- 
tunci cînd nu pot să le folosească 
la lucru) — dar sintem mulțumiți 
că deși In îniîrziere cu lucrarea, am 
reușit să creăm premizele pentru ca. 
centrala termică nr. 1 să dea căldu
ră la vreme. Și va dai Siguranța 
din glasul șefului de brigadă te mo
lipsește parcă.

Vei trece printre blocuri, pe dru
muri. pe alei. La capătul drumului 
va fumega un coș. De aici va pleca 
spre casele noastre căldura.

Aici au lucrat instalatorii.
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Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Berlin

BERLIN 7 Trimișul special A- 
gerpres Horia Liman transmite:

In dimineața zilei de 7 octombrie, 
ziua aniversării R. D. Germane, la 
Berlin a avut loc o mare paradă mi
litară, urmată de o demonstrație a 
oamenilor muncii. încă din primele 
ore ale zilei, o mare mulțime ,s-a re
vărsat pe străzile capitalei, îndrep- 
tîndu-se spre piața Marx-Engels, îm
podobită cu drapele roșii și drapelul 
de stat la R.D.G. La ora 9, în tri
buna centrală au luat loc tovarășii 
Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G. și președintele Consiliu
lui de Stat, Willi Stopb, președinte
le Consiliului de Miniștri, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, șefii delegațiilor de 
patrid și de stat de peste hotare, 
printre care tovarășul Nicolae Ceau
sescu, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.R.

La parada militară au participat 
ofițerii și subofițerii Academiei Mi
litare și școlilor militare, precum și 
unități de parașutiști, geniști, tan- 
chiști, artileriști și de rachete opera- 
tiv-tactice.

Demonstrația oamenilor; muncii a 
fost deschisă de coloana fruntașilor 
în producție, după care au urmat 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Berlin și din celelalte regiuni ale 
țării, elevii școlilor medii și superi
oare, echipe de sportivi, iar în în
cheiere formațiile de luptă muncito
rești. Care alegorice au ilustrat suc
cesele înregistrate de R. D. Germană.

In cursul după-amiezii au avut loc 
serbări populare în numeroase piețe 
și parcuri din capitala R.D.G.

In seara aceleiași zile Consiliul 
de Stat al R.D.G. a oferit o recepție.

ш mimului mtdatol al ansamblului 
de dalei din Botoiesli

BERLIN 7 (Agerpres).
Marți a avut loc la Berlin primui 

spectacol prezentat de ansamblul de 
balet de la Teatrul de Operă și 
Balet din București, care întreprinde 
un turneu în R. D. Germană. „Spec
tacolul artiștilor romîni a constituit 
un început strălucit al festivităților 
care au loc la—Berlin cu ocazia ce
lei de-a 15-a aniversări a Republicii 
Democrate Germane" relatează agen
ția A.D.N. Au fost prezentate „Amo

rul vrăjitor" de Manuel de Falia, ac
tul al doilea din baletul „lancu Jia- 
nu" de Mircea Chiriac și „Bolero" 
de Ravel, în coreografia maestrului 
de balet, Vasile Marcu.

Valentina Massini, artistă emerită, 
în rolul Domnicăi din baletul „Ian- 
cu Jianu" a fost aplaudată la scenă 
deschisă. Soliștii și corpul de balet 
au fost ovaționați îndelung și che
mați de mai multe ori la rampă.

Prima carte 
a președintelui Johnson

WASHINGTON 7 (Agerpres).
In Statele Unite a ieșit de sub ti

par prima carte a președintelui Lyn
don Johnson intitulată „Speranțele 
mele în privința Americii". Cartea 
cuprinde declarațiile președintelui în 
problemele războiului și păcii, pri
vind principiile politicii externe ame
ricane, precum și despre felul în 
care, el își reprezintă viitorul Ame
ricii.

Apariția volumului este legată de 
campania electorală ce se desfășoa
ră în prezent în S.U.A.

In eforturile de a asigura pacea, 
arată Johnson, este necesar să se 
manifeste reținere în folosirea for
ței, trebuie căutate soluții practice 
pentru problemele concrete, trebuie 
manifestat respectul cuvenit față de 
drepturile și temerile altora fără 

să le impunem voința noastră prin1 
forță. De asemenea, militînd pentru 
acorduri juste, trebuie să se realize
ze o colaborare în soluționarea pro
blemelor mult mai complicate decit’ 
conflictele curente — în probleme 
cum ar fi foametea și sărăcia în mul
te părți ale lumii, iar conflictele tre

buie soluționate fără folosirea for
ței.

Autorul cărții vorbește în continu
are despre necesitatea unor noi pași 
în direcția păcii și reducerii riscu
lui izbucnirii unui război mondial. 
„Vor exista îndoieli, reținere și de
cepții, subliniază el, dar eforturile în
dreptate spre întărirea păcii trebuie 
continuate".

In același timp, președintele . s-a 
referit la creșterea forței militare a 
S.U.A. „In lumea contemporană nu 
poate fi vorba de slăbiciune", arată 
el, adăugînd „Dar în lumea contem
porană nu poate fi vorba nici de 
nechibzuință. Nu putem să nu fim 
prudenți cu arma nucleară care ne 
poate distruge pe toți. Singura cale 
constă în folosirea întregii noastre 
rațiuni și voințe pentru a ne asigura 
și de a fi siguri că această armă nu 
,va fi folosită niciodată".

Cartea conține și un capitol inti
tulat „Caracterul pericolului comu
nist" în care, printre altele, Johnson 
încearcă să justifice politica ameri
cană în Vietnamul de sud și față 
de Cuba.

Probleme rămase fără răspuns
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In câteva
— In orașul ectiadorian 
continuă de mai multe

in

QUITO.
Guayaquil
zile demonstrațiile antiguvernamen- 
tale. Autoritățile au declarat 
oraș starea de asediu.

DAR ES SALAAM. — Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii 
Unite Tanganica și Zanzibar a de- 
clarat că în ultimele zile au sosit 

jî în această țară un număr de 600 de 
refugiați din colonia . portugheză 
Mozambîc.

Refugiații au declarat că și-au 
părăsit locurile natale pentru a se 
salva de torturile la care îi su
pun autoritățile portugheze.

WASHINGTON. — In Statele 
Unite se fac pregătiri pentru 
bătorirea la 12 ■ octombrie a 
lei lui Columb".

Intr-o declarație făcută cu 
lejul proclamării zilei de 12 
tombrie drept „Ziua lui Columb". 
președintele Johnson a subliniat că 
„stabilirea unor relații mai strînse 
între popoarele lumii au făcut să 
crească gradul nostru de înțelege
re privind necesitatea unei păci 
durabile".

TRIEST. — La Triest a avut 
loc inaugurarea oficială a Centru
lui internațional de fizică teoretică 
de pe lingă Agenția internaționa
lă pentru energie atomică (A.I.E.A.),
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Din țările prietene
O nouă .uzină textilă 

la Hyesan
PHENIAN 7 (Agerpres).
La Hyesan, in provincia Ryan-, 

gan (R.P.D. Coreeană), a intrat' 
în funcțiune o nouă uzină de 
textile, care va produce anual fi
re de in pentru 11 000 000 metri- 
de țesături.

Și la Wonsan, pe coastă răsă
riteană a R.P.D. Coreene, a in
trat de curînd în funcțiune o uzi
nă textilă utilată cu mașini auto-' 
mate de țesut și vopsit. Uzina v# 
livra anual vinalon, fibre de celulo
ză și fire de bumbac și va pro
duce anual 2 500 000 metri țesă-' 
turi de calitate superioară, im-' 
primate intr-un mare număr de1 
desene. j

A 4-a uzină de apă 
din Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Recent la Moscova a intrat în 

funcțiune cea de-a patra uzină de, 
apă, construită în partea de vest, 
a capitalei U.R.S.S., unde în ui-' 
timii ani au apărut masive cons-' 
trucții de locuințe. In prezent, ■ 
toate cele patru uzine de apă' 
furnizează moscoviților 3,5 miliar- j 
de mc în 24 de ore, ceea ce în-, ; 
seamnă zilnic peste 400 litri pe 
cap de locuitor. -

Un nou tip de vagon 
restaurant

SOFIA 7 (Agerpres).
La uzina constructoare de va-' 

goane din orașul Drianovo, R.P. , 
Bulgaria, a fost construit un tip ' 
modern de vagon-restaurant care i' 
va deservi trenurile expres. Uzina <' 
„Gh. Dimitrov" din Sofia a reali- ' 
zat, de asemenea, un vagon spe-i 
cial cisternă pentru nevoile indus-i' 
triei chimice și de prelucrare a/ 
țițeiului. Vagonul-cisternă are o ; 
capacitate de 50 m cubî.

PARIS 7 (Agerpres).
Scriitorul american Thomas Buc 

hanan publîeă un articol în revista 
săptămînală franceză ,,L’ Express", 
in care arată că raportul Comisiei 
Warren nu stabilește că Lee Har
vey Oswald l-a omorît pe fostul pre
ședinte al S.U.A., John Kennedy. A 
ceastă chestiune rămîne fără răs
puns. El se îndoiește de faptul că 
Oswald ar fi cel care l-a omorît pe 
John Kennedy. In articol se arătă eă 
în timpul atentatului s-au tras pa
tru Досин ;d« armă ,și ,nu trei cum se 
afirmă în raportul Comisiei Warren, 
că aceste focuri au fost trase ra
pid de un singur om. iar pe pușca 
considerată ca aparținînd lui Os
wald nu au existat amprentele aces
tuia.

In legătură cu afirmația din ra
port că guvernatorul Texasului. John 
Connally, a fost rănit de către u- 
nul din gloanțe care l-au lovit pe 
John Kennedy, Buchanan mențio
nează că Connally personal a decla
rat că înainte de a fi rănit de către 
cel de-al treilea gloanțe el a auzit 
alte două împușcături. Un al patru

lea gloanțe a lovit asfaltul ricoșînd 
și rănind o persoană din garda pre
ședintelui. Potrivit declarației soției 
lui Connally, guvernatorul a fost ră
nit după ce fostul președinte a dus 
raîna la gît. Dacă s-ar lua în consi
derație declarațiile lui Connally că 
cele trei gloanțe ar fi fost trase de 
către un singur om „se poate tra
ge concluzia că persoana respectivă 
ar fi trebuit să fie cel mai bun tră
gător din lume".

”-3‘ &

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Cu prilejul vizitei în S.U.A. a pre

ședintelui filipinez Macapagal, preșe
dintele Lyndon Johnson a folosit pentru 
prima oară automobilul în care la 22 
noiembrie anul trecut a fost ucis 
John Kennedy. După tragedia din 
Dallas automobilul — un Lincoln 
Continental — a fost recondiționat 
Au fost instalate geamuri rezisten
te la gloanțe, și s-a montat un blin
daj cu o greutate de peste 750 de 
kilograme. In total mașina cîntăreș- 
te peste 5 tone avînd un motor de 
500 C.P.
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sediul la Viena. După ceremc- 
inaugurării s-a deschis 
Seminar internațional 

fizică teoretică și plasmă
iau parte specialiști din 26 

SANAA.
lor Externe al Republicii Arabe Ye
men a dat publicității o declarație 
în legătură cu continuarea încălcă
rii. spațiului aerihn al țării de că
tre avioane militare britanice. In 
declarație se menționează că avioa
ne militare engleze au pătruns re
cent de două ori pe teritoriul Ye
menului în regiunile Baabak și 
Mavia.

NICOSIA.
Nicosia locuit de ciprioții 
avut loc o demonstrație 
test împotriva acțiunilor 
extremiști ai comunității

La miting au participat
ciprioți din cartier. Poliția turcă 
a intervenit împrăștiind pe demon
stranți. dintre 
răniți.

MOSCOVA, 
fost editat în 
gleză albumul 
văzută din Cosmos". In album sînt 
publicate pentru prima oară 20 
de fotografii în culori ale pămîn- 
tului, realizate de eosmonauții so
vietici de la bordul navelor Cos
mice „Vostok",

Ministerul
de țări.
Afaceri ■

In cartierul din 
turci, a 
de pro- 
liderilor 
turce, 
sute de

care zece au fost

— La Moscova a 
limbile rusă și ел- 

„Planeta noastră

Comunicat comun egipteano-indian
CAIRO 7 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității Co

municatul comun cu privire ia trata
tivele care s-au desfășurat timp de 
trei zile între președintele R.A.U., 
Abdel Gamal Nasser, și primul mi
nistru al Indiei, Lal Bahadur Shas
tri.

In comunicat se spune că în con
vorbirile avute cei doi oameni de 
stat au reafirmat atașamentul față 
de politica pozitivă de neangajate 
și față de principiile coexistenței paș
nice.

Președintele Nasser și primul mi
nistru Shastri și-au- exprimat convin
gerea că problema'disputelor de fron

tieră dintre state va fi rezolvată pe 
calea negocierilor și nu prin folosi
rea armelor. Ei și-au reafirmat spri
jinul deplin acordat forțelor de eli
berare națională din Angola, Mo- 
zambic. Africa de sud, Rhoddsia de 
sud, Aden, Arabia de sud și alte țări 
care luptă pentru libertate.

Cei doi conducători au subliniat 
hotărîrea de a lărgi și în viitor co
laborarea în toate domeniile între In
dia și R.A.U. Președintele ,Nasser și 
primul ministru Aii Sabri, se spune 
în încheierea comunicatului, au ac
ceptat invitația primului ministru 
Shastri de a face o vizită în India

Consolidare sau adîncirea sciziunii?
Va fi sau nu constituită forța nu

cleară multilaterală (F.N.M.) a 
N.A.T.O. pînă la sfîrșitul acestui 
an ? In momentul de față este difi
cil de precizat, ținînd seama că- 
simpla anunțare a acestei intenții 
la Washington, a provocat o reac
ție negativă în diferite țări vest- 
europene Eventualitatea ca acest 
proiect să lie materializat în timpul 
unei vizite în Europa occidentală a 
președintelui Johnson, după alegeri
le din noiembrie a dus la reafirma
rea pozițiilor divergente față de 
F.N.M. într-o măsură care' creează 
perspectiva unei adînciri a sciziu
nii din N.A.T.O. Schimbul de argu
mente transfprmă de pe acum a- 
ceastă eventualitate într-o veritabilă 
dispută : oficialitățile americane sus
țin că în felul acesta va fi împie
dicată înarmarea nucleară pe cont 
propriu a R.F.G., în timp ce mi
nistrul de externe belgian. Paul Hen
ri Spaak, de pildă, s-a plîns că el 
nu „luptă" de un deceniu și jumă
tate pentru „unitatea politică" vest- 
europeană pentru ca acum să asiste 
la crearea unor „relații speciale" a- 
mericano-vest-germane... Evident, dl. 
Spaak a exprimat nu numai păre
rea guvernului său. ci a reluat idei
le exprimate. în mai multe state vest- 
europene.

Anunțarea și dezmințirea de către 
Casa Albă a intenției președintelui 
Johnson de a face un turneu în Eu
ropa occidentală după alegerile din 
noiembrie au fost calificate de unii 
observatori ca „baloane de încerca
re" menite să determine reacțiile 
partenărilot' vest-europeni față de 
aoooooooooooooooococeooeooooooooooooo

Comentariul zilei
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F.N.M. Or, aceste reacții au fost 
deosebit de nuanțate și în plus ipo
tecate de incertitudinea care planea
ză în legătură cu rezultatul alegeri
lor din 15 octombrie din Anglia.

In acest context, intenția S.U.A. 
ca prin intermediul F.N.M. să fie 
înlăturate sau măcar acoperite ten
dințele centrifuge din N.A.T.O. poa
te avea un efect contrar. După 
cum notează Don Cook în ..New 
York Herald Tribune", crearea 
F.N.M. ar împărți N.A.T.O. în „in
tegrați" și „neintegrați". Principa
lul adversar al „integrării nuclea
re" atlantice continuă să fie gu
vernul francez care își menține pla
nurile proprii de constituire ă forței 
nucleare „de șoc", și ca o confir
mare a politicii franceze de sine 
stătătoare s-a înregistrat retrage

rea unităților navale franceze de la 
ultimele manevre ale N.A.T.O. Co
mentatorul ziarului francez „Com
bat", Georges Andersen scria în 
legătură cu aceasta „Este un fe
nomen binecunoscut în medicină că 
atunci cînd inima pacientului se o- 
prește în urma unui șoc, ea poate 

•fi reanimată cu ajutorul masajului 
direct și a unor remedieri radicale 
cu condiția ca acestea să fie apli
cate imediat ; dar inima N.A.T.O. a 
încetat să bată de prea mult timp 
pentru ca o intervenție s-o poată 
reanima".

Așadar, discuția actuală în legă
tură cu oportunitatea sau neoportu- 
nitatea înjghebării F.N.M.. are re
percusiuni mult mai profunde care 
vizează însăși structura N.A.T.O. 
Reevaluarea pozițiilor față de parti
ciparea la N.A.T.O. constituie obiec
tul convorbirilor purtate de noul se
cretar general al N.A.T.O., Manlio 
E'rosio, la Washington și la Ottawa, 
dar pînă în prezent nu au fost dez
văluite concluziile la care s-a ajuns ; 
unica indicație în legătură cu aceas
ta o constituie exprimarea preocupă
rii față de situația pactului atlan
tic în 1969. cînd expiră termenul de 
valabilitate al pactului.
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