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Cum încheiați anul 
acesta ?

Cum asigurați 
producția iui 1966?

J>este mai bine de trei luni se 
va încheia bilanțul activității 
pe I acest an, ultimul an al șese- 
nahilui. In ce măsură se va în
deplini sarcina de plan pe acest 
an ? Dar angajamentul,? Ce 
măsuri se întreprind, sau se 
preconizează a fi întreprinse, 
pentru bunul mers al produc
ției în viitorul an ? Ne-am a- 
dresat cu aceste întrebări unor 
tovarăși din conducerea MINEI 
PETRILA. Redăm mai jos răs
punsurile primite.

— După 8 luni de muncă, colec
tivul sectorului nostru și-a depășit 
sarcinile de producție cu 5 570 tone 
de cărbune — față de angajamentul 
anual de a extrage peste plan 7 000 
tone — ne informează tovarășul 
TENCZLER ȘTEFAN, șeful sectoru
lui ПІ. Și randamentul planificat a 
fost depășit, iar la prețul de cost 
s-au înregistrat economii în valoa
re de 76 500 lei. Apreciez că sec
torul are posibilități de a realiza 
sarcina de plan, de a îndeplini an
gajamentul anual. Aceste afirmații 
se biztie pe linia de front care va 
fi asigurată prin redeschiderea a 
două abataje cameră și pregătirea 
altor abataje sub orizontul XII. In 
acest fel avem asigurate abataje și 
pentru viitorul an. Urmează să fim 
înzestrați cu 5 locomotive L.A.M. 5 
ceea ce va duce la îmbunătățirea 
substanțială a transportului. Avem 
în vedere o seamă de măsuri în sco
pul îmbunătățirii aprovizionării cu 
materiale, asigurării ritmice cu va- 
gonete goale, protecției muncii — 
prin ridicarea calificării pe funcții, 
transportul lemnului pe suitori prin 
mică mecanizare, revizuirea utila
jelor și dispozitivelor de protecție. 
Pentru îmbunătățirea activității în 
perioada următoare, consider că este 
necesar să ni se înlocuiască cioca
nele de abataj vechi și uzate, să fie 
luate măsuri de către cei compe
tent de a se procura utilajul pentru 
pușcare cu aer comprimat de lip 
Armstrong, iar pentru perioada de 
iarnă să se asigure din timp lemn 
uscat. Nu ca în iarna trecută...

Ing. SCHRETER CAROL, șeful 
•ectorului de investiții. Planul valo
ric al sectorului a fost realizat în 
primele 8 luni în proporție de 120 la 

sută, iar planul fizic a fost depășit 
cu 50 ml. La fel și angajamentele, 
pe primele 8 luni, sînt depășite. Pen
tru lunile viitoare, linia de front 
este asigurată prin crearea unor 
noi puncte de atac din puțurile oar
be nr. 9 și 11, la orizonturile XII В 
și XII А,- o deosebită atenție vom 
acorda realizării unor avansai i spo
rite la adîncirea puțului nr. 2 est.

In prezent întîmpinăm mari greu
tăți din cauza lipsei de ciment. Con
sider că este necesar ca sectorul să 
fie înzestrat cu încă două greifere 
pentru că cele cu care sîntem do
tați sînt uzate. Vor trebui întreprin
se măsuri să fim aprovizionați rit
mic cu materialele necesare iar sto
cul de pietriș, piatră concasată, ci
ment și betonite necesare perioadei 
de iarnă să fie asigurat din timp.

Ing. STOICESCU IOAN, șeful sec
torului I. Minusul înregistrat pînă în 
prezent de sectorul nostru este" de 
peste 3 000 tone de cărbune. Ne aș
teaptă deci în lunile următoare o 
sarcină grea : să recuperăm acest 
minus pregătind totodată sectorul 
pentru a face față sarcinilor din anul 
viitor. In aceste ultime trei luni, sec
torul își va putea realiza sarcinile
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Echipa condusă de Iogen Nis- 
tor este apreciată la S.R.E. Vul
can pentru hărnicia sa. Ea își 
depășește lunar sarcinile de plan 
în medie cu 15-20 la sută, lu
crările efectuate fiind de bună 
calitate.

Clișeul de față înfățișează pe 
cîțiva membri ai echipei Iui lo- 
gen Nistor Iucrînd la repararea 
unor motoare electrice.

Din munca 
ceferiștilor 
40 vagoane reparate 
peste plan

Muncitorii de la revizia de va
goane din Petroșani sînt preocu
pați de obținerea unor revizii și 
reparații de calitate. Datorită acestui 
fapt în două decade din luna sep
tembrie au fost reparate peste 
plan 40 vagoane de marfă.

S-au evidențiat lăcătușii de re
vizie Voinea Cornel, Ursu loan și 
Bălăucă Dumitru, precum și șeful 
de tură Simionescu Dumitru.

Indicatori îmbunâtăfiii
In cadrul R.C.M.-ului există o 

preocupare susținută pentru îm
bunătățirea circulației trenurilor. Fi
xarea unor încrucișări bine stu
diate pentru trenurile ce sînt în- 
tîrziate și reducerea de către ope
ratori a trenurilor în „trasă" a fă
cut ca în primele 20 zile din luna 
septembrie să se obțină o regula
ritate de 97,4 la sută, iar minutele 
recîștigate din întîrzieri să se ri
dice la 2 442;

Munca depusă de operatorii Bu- 
hoi Iulian, Jurca Victor, Ștefănes- 
cu loan și Balinca Constantin, a 
fost și de astă dată la înălțime.

I. CRIȘAN 
corespondent

ACTUALITATEA
• Cercul fotografilor amatori de 

pe lingă clubul sindicatelor din Pe
troșani organizează duminică o ex
cursie de două zile la București prin 
O.N.T. „Carpați". Cei 26 excursio
niști vor vizita cel de-al V-lea salon 
internațional de artă fotografică des
chis la București. ,

• Azi, la ora 17, la Institutul de 
mine din Petroșani va avea loc con
ferința „Reumatismul poate fi preve
nit" susținută de dr. Ponova Teo
dor. Conferința, organizată de Co
mitetul orășenesc Petroșani al Cru
cii Roșii, va fi urmată de filmul 
„M-am fndrăgostit la Copenhaga''.

• Teatru] de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani va prezenta sîmbătă 
și duminică Ia ora 19, in sala tea

trului, piesa „Passacaglia" de Titus 
Popovici. Regia artistică a specta
colului este semnată de Marietta 
Sadova, iar scenografia de Liviu Ciu
lei, artist emerit.

• Comitetul sindicatului T A.P.L. 
Petroșani organizează-în 26 septem
brie o excursie de trei zile la Bu
curești cu autocarul O.N.T. Car
pați. Cele 34 persoane caro , vor 
participa la excursie vor vizfta Va
lea. Oltului, Valea Prahovei, precum 
și Expoziția construcției economice a 
R. P. Chineze ce s-a deschis în Bu
curești la 23 septembrie a. c.

—-4. >■ .

. Complexul comercial din сат- 
tierul Livezeni terminat de cu-

In ultimii ani, ne-am 
obișnuit să întîlnim tot 
mai des, în diferite lo
calități, cite o clădire 
al cărei certificat de 
naștere se eliberează în
totdeauna la început de 
septembrie.

Pe locuri unde, la în
ceput de primăvară, co
pii de toate virstele bat 
mingea la două porți 
improvizate cu haine, 
pantofi sau pietre, se 
ridică în cursul verii o 
clădire impunătoare ce-și 
așteaptă nerăbdătoare 
„proprietarii". Capacita
tea unei asemenea clă
diri se măsoară nu în 
apartamente, ci în săli de 
clasă și laboratoare.

E drept, nu crește a- 
semenea lui Făt-Frumos 
din poveste, dar are ceva 
de basm în alcătuirea ei.

E un amestec de real și levi care învață aici, alte de la Secția învățămînt de clasă se poate des- tul că laboratoarele sînt
fantastic, care-i împru- documente nu mai exis- mobilier și material di- fășura activitatea în goale, iar cancelaria pro-
mută însușirea de-a fi tă, în schimb, un colec- dacric pentru atelierele condiții corespunzătoare fesorilor și birourile se
de-o vîrstă cu vara. tiv entuziast de cadre de tîmplărie și lăcătu- — am început eu. reduc la cite o măsuță

Așa a crescut și noua didactice tinere, animate șerie. Apoi, avea să — Și aqeasta datorită și cîteva scaune ?
școală cu 16 săli de de dorința obținerii u- meargă la liceul din sprijinului primit din — înțeleg, vă referiți
clasă din orașul Petrila, nor rezultate care să Petrila să preia surplu- partea Secției Învăță- la mobilier. Tocmai din

îif VIZITA LA „ȘCOALA FĂRĂ ARHIVĂ"
la care am poposit zi
lele trecute.

Cum pătrunzi înăuntru, 
te izbește mirosul de 
var și vopsea, ceea ce 
denotă că harnicii con
structori și-au încheiat 
de curînd activitatea.

Deocamdată, e o școa
lă fără arhivă, fiindcă, 
în afară de cataloagele 
în care sînt consemnate 
numele celor 100 de e- 

răspundă exigentelor ac
tuale.

*

Pe tovarășul Nicules- 
cu Vasile, directorul 
Școlii generale nr. 5 din 
Petrila, l-am găsit gata 
de plecare. Avea de re
zolvat o mulțime de tre
buri gospodărești. Mai 
întîi, trebuia să caute o 
mașină pentru a ridica 

sul de aparate pentru 
laboratorul de fizică și 
chimie, să întocmească 
darea de seamă statisti
că, să definitiveze pla
nul general de muncă 
al școlii. Deși părea gră
bit, l-am rugat să ne ri
sipească nedumerirea a- 
vută cu prilejul vizitei 
în școală.

— Observ că, pînă în 
prezent, numai în sălile 

mint, a adăugat tov. Ni- 
culescu. încă din vară, 
Secția învățămînt ne-a 
asigurat necesarul de 
bănci, table și catedre, 
precum și materialul di
dactic de strictă necesi
tate. De asemenea, școa
la a fost încadrată nu
mai cu cadre calificate 
și pentru toate discipli
nele.,

— Cum se explică fap- 

cauza lui trebuie să fac 
atîtea drumuri. I.O.I.L. 
Petroșani s-a angajat 
prin contract ca la data 
de 1 septembrie să livre
ze mobilierul pentru la
boratoare, dulapuri, me
se, cuiere și birouri. Dar 
pînă acum am primit 
doar. 20 de dulapuri ca
re... nu se închid. Restul 
comenzii nu a intrat în
că în■ lucru, pe motivul. 

că nu au specialist care 
să croiască materialul, 
lemnos. Ne întrebăm: 
Cînd va avea I.O.I.L.. 
specialist pentru a-și în
deplini angajamentul ?

Firește că, lipsa mese
lor din cancelaria profe-, 
sprilor. nu împiedică des
fășurarea normală a 
cursurilor. Dar, dacă, 
deschiderea cursurilor va 
avea un caracter impro-,

N. ARGEȘEANU

vizat, elevii nu vor des
fășura de la început o
muncă stăruitoare și nu
vor, fi îndeajuns de 
ciplinați.

dis-

Trdbuie să < știe ȘÎ
I.O.I.L. Petroșani că
punctualitatea nu este
numai un. imperativ F al
școlii, ci și al său.
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Din 
activitatea 
organizațiilor 
de bază

CUM ÎNDEPLINIM 
SARCINA DE PARTID

Organizația de bază 
din sectorul III al minei 
Aninoasa numără 92 
membri de partid și 
pentru fiecare dintre ei 
găsești înscrisă într-un 
caiet de evidență ținut 
anume de birou, cite o 
sarcină concretă. Si e fi
resc să fie așa, deoare
ce experiența a dovedit 
că sarcina concretă con
stituie un mijloc eficient 
de activizare a tuturor 
membrilor de partid, de 
atragere a lor la munca 
organizației de bază.

In fața organizației de 
bază stau, in prezent, o- 
blectlve de mare răspun
dere : mobilizarea între
gului colectiv la îndepli
nirea sarcinilor planului 
pe anul 1965, la pregăti
rea condițiilor pentru 
realizarea volumului spo
rit al extracției de căr
bune prevăzut de pla
nul pe primul an al nou
lui cincinal. Aceasta im
pune ca fiecare mem
bru de partid să-și adu
că contribuția la munca 
organizației de bază, iar 
sarcina concretă consti
tuie un mijloc eficient 
de activizare, de călire 
și educare partinică a 
comuniștilor.

Experiența organiza
ției de bază din secto
rul III al minei Ani- 
nOasa confirmă acest 
lucru. Minerului șef de 
brigadă Schneider Fran- 
cfsc, de exemplu, i s-a 
încredințat sarcina să se 
ocupe de stimularea ino
vațiilor și extinderea a- 
plicăril noilor metode de 
muncă. Tovarășul Schnei
der a înțeles că pentru 
a-și putea îndeplini sar
cina încredințată, el în
suși trebuie să constituie 
un exemplu de activitate 
pe acest tărîm. Astfel, 
el a venit cu o inovație 
menită să ușureze răpi
rea și refolosirea stive
lor de susținere în aba
tajele frontale de pe stra- 
tele subțiri, a cărei a-

plicare aduce economii 
importante de material 
lemnos. Această inițiati
vă a fost preluată și de 
brigada tovarășului Bul- 
garu Gheorghe.

Membrii de partid Do- 
nose Nicolae, Liciu Va
ier, Bălăneanu Augustin, 
Marinca Mihai și mulți 
alții muncesc cu răspun
dere pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, 
fiind exemple înaintate 
de disciplină, partici
pant! activi la viața or
ganizației de bază, ani
matori ai întrecerii so

• Exemplul înaintat al comunistului — 
factor mobilizator, ф In repartizarea 
sarcinilor ~ mai multi operativitate, 
ф Sarcina de partid ■— factor impor
tant în activitatea tuturor membrilor 
de partid.

cialiste pentru sporirea 
continuă a producției de 
cărbune.

Organizația de bază a 
analizat recent, într-o a- 
dunare generală, modul 
în care membrii de 
partid își îndeplinesc 
sarcinile încredințate. A- 
naliza a fost necesară 
deoarece în acest impor
tant domeniu al muncii 
de partid, alături de 
părți pozitive, mai exis
tă încă Unele deficiențe.

Unii membri de partid 
nu privesc cu răspunde
re sarcinile care le-au 
fost încredințate. Tova
rășul Roșea loan, care 
are sarcina de a munci 
in rîndul tinerilor, nu 
se preocupă de aplicarea 
indicațiilor biroului orga
nizației de bază privind 
organizarea de acțiuni 
educative și de muncă 
patriotică cu tinerii din 
sector.

Comuniștii particlpanți 
la discuții au luat pozi
ție critică față de ati
tudinea necorespunzătoa
re de care tov. Iancu 
Ion a dat dovadă față 
de sarcina de partid.

Fiind artificier, biroul 
organizației de bază i-a 
încredințat sarcina de a 
milita pentru respecta 
rea cu strictețe a nor
melor de tehnica secu
rității muncii. Bineînțe
les, el însuși trebuie să 
fie exemplu de respec
tare a normelor de teh
nica securității muncii. 
Dar ce exemplu poate 
da artificierul Iancu Ion 
atunci cînd el vine la 
lucru mirosind a bău
tură?

Se preocupă Insuficient 
de îndeplinirea sarcini-

lor încredințate și to
varășii Andrlșan Eugen, 
Perța Pavel, Iordăchdscu 
Nicolae și alții;

In adunare s-a subli
niat că și biroul organi
zației de bază a avut u- 
nele deficiențe în ce 
privește repartizarea sar
cinilor și controlul în
deplinirii. In unele ca
zuri, sarcinile au fost 
repartizate formal. Mai 
multor tovarăși, intre 
care Boltașu Ștefan, 
Chmilevschi Anton, Cos- 
tinaș Sabin și altora li 
s-au repartizat drept sar
cini să-și ridice nivelul 
de calificare, să sporeas
că randamentele ia locu
rile lor de muncă, să-și 
ridice nivelul politic etc 
Dar, pentru un comu
nist, acestea slnt Înda
toriri statutare, pe care 
e dator să le traducă în 
viață fără să primească 
sarcini In plus.

Au existat deficiențe și 
In ce privește controlul 
îndeplinirii. In ultima 
vreme, biroul a renun
țat să mai ceară la cite 
1—2 membri de partid să 
raporteze în fața adună

Pe urmele 
materialelor 
publicate
Anotimpul rece se apropie cu 

fiecare zi ce trece. Pentru a ve
dea stadiul pregătirii centralelor 
termice in vederea funcționării pe 
timp de iarnă, a fost organizată o 
anchetă, ale cărei aspecte s-au 
publicat într-un articol apărut in 
„Steagul roșu" cu două săptămîni 
în urmă sub titlul „VINE ANO
TIMPUL RECE — ÎNCĂLZIREA 
ESTE ASIGURATĂ?".

După două săptămîni de la a- 
pariția articolului, am plecat din 
nou să vedem centralele termice 
și stadiul pregătirii lor.

Promisiuni ferme
Șantierul Livezeni are pe „su

flet" două centrale termice pe ca
re trebuia să le predea in folo
sință încă anul trecut. Astă iar
nă, ele au funcționat, dar numai 
provizoriu. Cum a venit primăva 
ra, constructorii au și pus lucră
rile de finisaj la... naftalină, spii- 
nîndu-și probabil că pe căldură 
nu are rost să te ocupi de surse 
de căldură I

A sosit însă și toamna. De voie 
de nevoie, conducerea șantierului 

rii generale asupra fe
lului cum muncesc pen
tru îndeplinirea sarcini
lor de partid, deși co
mitetul de partid al mi
nei a insistat asupra a- 
cestui lucru. Nu toți 
membrii biroului partici
pă în permanentă la 
controlul îndeplinirii, sar
cinilor și din această 
cauză, membrii de partid, 
îndeosebi cei noi, nu 
sînt spriijniți.

Din dezbaterile adună
rii generale s-au des
prins învățăminte pre
țioase. La repartizarea 
sarcinilor trebuie avut 
în vedere o Sferă largă 
de probleme, principala 
atenție fiind îndreptată 
spre Întărirea disciplinei 
de producție, folosirea 
din plin a timpului de 
lucru, Întărirea preocu
pării muncitorilor pen
tru calificare și ridica
rea calificării, generali
zarea experienței frun
tașilor In producție, pre
gătirea condițiilor nece
sare realizării sarcinilor 
sporite prevăzute de noul 
cincinal. Mai multi co
muniști trebuie atrași, 
prin repartizarea de sar
cini concrete, la spriji
nirea și pregătirea ce
lor care solicită primi
rea în partid, creșterea 
și educarea activului 
fără de partid. S-a ce
rut, de asemenea, ca în 
repartizarea sarcinilor să 
se țină mai mult seama 
de nivelul de pregătire, 
aptitudinile și locul de 
muncă al membrilor de 
partid, să existe mai 
multă operativitate atît 
în ce privește controlul, 
cît și în repartizarea 
de noi sarcini in mo
mentul In care cele pre
cedente au fost rezol
vate.

Toate aceste măsuri, 
aplicate cu perseveren
ță de birou, vor asigura 
activizarea tuturor co. 
muniștllor din sector, 
vor duce nemijlocit la 
ridicarea la un nivel mai 
Înalt a întregii activități 
a organizației de bază

I. BRANEA

a trebuit să se gîndească și la 
cele două centrale.

— Zilele acestea am început lu
crul cu intensitate la centrale fi
indcă vrem să le predăm — spu 
nea tov. Sasu Nicolae, șeful șan 
fierului Livezeni, La centrala 1. 
lucrează instalatorii Trușcă Tra 
ian și Semeiuc Georgeta la izo
larea conductelor, iar zugravii din 
brigada lui Jeney Dionisie la spo 
ieli. Lucrările sînt înaintate și la 
centrala 2.

Cuvîntul nostru este : centrala nr
1 o vom preda pînă la 1 octom
brie, iar centrala nr. 2 cel mai 
tîrziu la 15 octombrie — încheie 
cu hotărîre tov. Sasu Nicolae.

(Dar podul și drumul de acces 
la centrala nr. 2?)

S*a  mișcat ceva
După apariția articolului respec

tiv, pe șantierul Vulcan lucrările 
la punctele de termoficare a nou 
lui cartier au fost mai mult im
pulsionate. Astfel, la punctul ter
mic nr. 1 s-au făcut revizuiri ale 
instalației, s-au vopsit conductele 
s-a spoit încăperea etc. La pune 
tul termic nr. 4 se lucrează la ul
timele izolații ale conductelor, iar 
la nr. 5, după turnarea- planșeului 
de acoperiș și decofrare, a intrat 
o echipă de zidari care execută 
în prezent tencuirea interioară.

Deci, s-a mișcat ceva I Totuși, 
ritmul este nesatisfăcător, în spe
cial la lucrările exterioare. încă 
nu s-a betonat canalul termic nr 
5 spre blocul E care trebuie pre
dat în folosință (oare fără căldu
ră?); nu s-a făcut eșafodajul și 
montarea vasului de expansiune 
pe acoperișul blocului E 3;. nu a 
fost făcută legătura între rețeaua 
de termoficare și blocul D 13 pe 
care constructorii intenționează, de 
asemenea, să-l dea în folosință.

Intîrzierea executării rețelei ex

Conducerea grupului de șantiere Petroșani de ce nu in
tervine mal energic in această problemă ? Adoptarea „politicii 
struțului", concretizată in atitudinea de a NU VOI să vadă a- \ 
propierea iernii și necesitatea asigurării încălzirii in bune 
condlțiunl a blocurilor deja predate și locuite — DESERVITE 
DE CENTRALE TERMICE ÎNCĂ NETERMINATE — nu o va 
scuti de răspundere! Din primăvară și pînă acum, a fost timp 
de ajuns pentru punerea centralelor termice la punct și preda
rea lor către beneficiar.

15 OCTOMBRIE este data cînd va începe Încălzitul. 
Pînă atunci, toate centralele $i punctele termice să fie pre
date in folosință I

Mihai ȘTEFAN

terioare, turnării pardoselii și pos
tamentului instalațiilor la punctul 
termic nr. 5 va produce mari greu
tăți constructorilor în perioada 
iernii.

Zile calde... gînduri 
reci

400 de familii din noul cartier de 
blocuri de la Petrila se gîndesc în
grijorate cum vor avea asigurată 
încălzirea pe timpul friguros. Intr- 
adevăr, centrala termică nr. 2 care 
trebuie să dea căldură pentru 7 
blocuri și noua școală, nu va fi 
pusă in funcțiune în curînd. Este; 
drept că au fost repartizați tencui- 4‘; 
tori care să execute finisajul clădi
rii, dar în interior centrala nu-i pre
gătită de loc să primească comisia 
de recepție... La fel, încă nu-i re
zolvată problema aprovizionării cu 
cărbuni a centralei, lipsește instala
ția respectivă, ca si drumui de ac
ces pentru a putea urca pe*timp  de 
iarnă la centrală.

Conducerea șantierului Petrila — 
dacă a predat blocurile — nu se 
gîndește și Ia terminarea definitivă 
a centralei termice ?

К cu cînfec
Constructorii de la Lupeni au fost 

cei mai indolenți la semnalele cri
tice cuprinse în respectivul articol. 
In cele două săptămîni trecute de 
la publicarea articolului, ei nu au 
betonat decît 10 m' DE CANAL TER- , 
MIC. Astfel, E CU CÎNTEC asigura
rea căldurii pentru cele 200 aparta
mente ale blocului B, ca și pentru 
seria blocurilor D. avînd fiecare 66 
apartamente și din care, primul este 
planificat să fie predat la 15 oc
tombrie !

Executarea canalurilor termice (să
pat. betohat, montaj), turnarea plat
formei de beton pentru zgură și a- 
menajarea de pe ea a unei r^jppe <1® 
transportat combustibil în centrală, 
pregătirea depozitului de cărbune — 
sînt lucrări de primă urgență pe 
care trebuie să le execute construc
torii din Lupeni.

Brigada comu
nistului Slraion 
loan lucrează în 
sectorul de inves- 
tiții al minei Le
nea . Lucrările pe 
care le execută a- 
ceastă brigadă do
vedesc pricepere 
și conștiinciozita
te în muncă. Ul
tima — săparea 
galeriei duble în 
circuitul puțurilor 
gemene — a fost 
apreciată ca fiind 

de bună calitate.
Iată-1 pe mine

rul șef de briga
dă, Simion loan, 
cu doi dintre or
tacii său
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Qum închelați anul

Cum asigurați 
producția lui 1966?

(Urmare din pag. I* *a)

• Colectivele tuturor sectoarelor 
consideră că au condiții de a realiza 
sarcinile pianului anual la produc
ție.

• îndeosebi sectoarele I și 11, ti- 
nînd seama de gteutătîle pe care le 
întîthpină, trebuie să Se bucure de 
un sprijin mai elicient din partea 
conducerii exploatării.

• Minerii de la Petrila așteaptă 
ca obiectivele promise a fi termina
te în această toamnă de către co
lectivul I.C.M.M. — moara de ram
bleu și țurhul de răcire pentru apa 
necesară turbocompresorului — să 
fie date în folosință în termen.

• Utilajul pentru pușcâre de tip 
Armstrong este așteptat de mult la 
Petrila fiind foarte necesar I Nu poa
te fi grăbită procurarea acestuia 7

• Toate sectoarele subterane duc 
lipsă de ciocane de abataj. din cau
za lipsei de pieșe de schimb- Con- ‘ 
siderăm că ar trebui să intervină 
conducerea C.C.V.J. pentru a re
zolva problema.

• Conducerea minei Petrila propune 
serviciului documentare — cercetare 
din C.C.V.J. Să studieze posibilita
tea confecționării unor stîlpi pentru 
abataje cameră cu greutate re
dusă.

Cearta a provenit din prea mare 
prietenie. Cu un timp în urmă își 
spuneau bucuriile și necazurile, des- 
chizindu-și toate tainițele inimii, dis
cutând de ăi, de unii si de alții, pînă 
într-o zi. Nu se știe cine a început : 
Mlron Sanda ori Botez Emilia, dar 
fapt este că locatarii blocului В 62 
din Vulcan, au fost martorii unei 
scene neplăcute. Cele două vecine 
își aruncau cuvinte injurioase, ges
ticulau una spre cealaltă amenin- 
tîndu-se reciproc. Ajungînd în fața 
comisiei de împăciuire a Sfatului 
popular al orașului Vulcan, cele 
două vecine s-au căutat din priviri 
ca două dușmance și au aruncat 
vina una asupra celeilalte. Unde era 
prietenia, acel sentiment curat pen
tru semenul tău, sentiment cunoscut 
din cele mai vechi timpuri 7 Tova
rășii Antal Alexandru, Jura Valeria

avînd în vedere intrarea în exploa
tare a trei panouri în blocul ''его. 
Cerința noastră este să fim sprijiniți 
In ceea ce privește asigurarea rpij 
loaceloi de transport avînd în ve
dere că în prezent sectorul este dis 
periat pe patru orizonturi și două 
blocuri.

Ing. SIMOTA DUMITRU, șeful 
sectorului IV\_ (A luat în primire 
acest post în urmă cu o lună). Por
nim de la un bilanț nu prea satis
făcător : 2 000 tone minus la pro
ducție pe 8 luni, randamentul ne
realizat. Abataje noi, care să între 
în funcție la un termen apropiat nu 
sînt. Și totuși, avem convingerea că 
sfîrșitul anului ne va găsi cu sarci
na d₽/ plan realizată. Angajamentul 
de 2 ifoo tone nu mal poate fi reali
zat.

De la sfîrșitul lunii august am în 
ceput acțiunea de reparare a tutu
ror căilor de transport. Numai că 
ducem lipsă de efectiv pentru astfel 
de lucrări, de altfel destul de im
portante. Ne lipsest cîteodată unele 
materiale ca boltări, ciment. Vom 
pune accentul pe întărirea discipli
nei în muncă, îmbunătățirea asisten
tei tehnice, transportului si aprovi
zionării cu lemn.

Ing. ȘTEFAN OCTAVIAN, șeful 
sectorului U. Minusul înregistrat de 
sectorul nostru pe primele 8 luni se 

/ ridică la 2 800 tone cărbune, aceas
ta îndeosebi din cauza greutăților 
întâmpinate la exploatarea stratului 
7, unde pușcarea nu a fost posibilă 
datorită acumulărilor mari de praf 
de cărbune, durității mâri a cărbu
nelui de la unele panouri din stra
iele 7 și 9, iar presiunile mari, ipe- 
cifite sectorului nostru, au făcut să 
fie necesară plasarea multor oameni 
la Întreținerea căilor de acces.

PInă la sfirșitul anului, sectorul 
va i чрега minusul. De curihd a 
intrat în exploatare un panou în 
stratul 12, iar alte șase panouri 
vor intra în producție în perioada 
următoare. Vom acorda d deosebită 
atenție plasării corespunzătoare a 
locurilor de muncă productive și do
tării tehnico-materiale a acestora la 
nivelul cerințelor. Pentru îmbunătă
țirea activității pe linie de protec
ție a muncii urmărim traducerea în 

- fapt a planului de măsuri întocmit 
în urma indicațiilor primite. Pentru 

J rezolvarea problemei tăierii cărbune
lui este necesar să fim dotat! cu uti
lajul de pușcâre de tipul Armstrong.

☆

In încheierea anchetei, ne-am a- 
dresat șefului exploatării, tovarășul 
ing. Muru Emil.

— In urmă cu o lună, s-a efectuat 
trecerea transportului general la 
orizontul XIV ceea ce a dus la îm
bunătățirea asigurării cu goale și 
grăbirea evacuării producției. S-a 
început o largă acțiune de reparare 
a vagonetelor. Avem promisiunea 
că in octombrie I.C.M.M. va definiti
vă lucrările de lâ houâ moară de 

rambleu. Au început lucrările pen
tru extinderea depozitului de mate
riale în partea estică a incintei. 
Vom urgenta stocarea lemnului ne
cesar perioadei de iarnă. Toate mă
surile sînt canalizate în două direc
ții : realizarea integrală a sarcinilor 
la producția planificată pentru acest 
an $1, în paralel, pregătirea tuturor 
condițiilor ca în anul viitor planul 
de producție să fie Îndeplinit tn 
mod ritmic la toți indicii.

CÎTEVA CONCLUZII:

In fața comisiei de împăciuire

Peste citeva minute, schimbul II din brigada minerului Bartha Dionisie 
— care sapă în prezent putui auxiliar de lâ complexul Anlnoasa-sud — 
va coborî la frontul de lucru.

Cartier fără afișier
Este vorba de noul cartier Li- 

vezeni. Aici locuiesc aproximativ 
11 000 de oameni. Aprovizionarea 
eu alimente, legume și fructe, di
fuzarea presei și alte necesități 
de ordin social au fost in parte 
rezolvate. Oricît vei căuta însă, 
în noul cartier nu vei găsi un pa
nou, vreun afișier, prin intermediul 
căruia să se facă cunoscute mani
festațiile culturale și sportive ca
re se organizează în oraș. Foarte 
rar apare cîte un afiș pe ușa școlii 
generale nr. 5, pe vreun stîlp sau. 
eventual, pe ușa vreunui, bloc. Un 
timp, drept" afișier a fost folosită o 
baracă dar și aceasta a lost demolată

Conducerile Teatrului de stat 
„Valea Jiului" și celor două cine
matografe din Petroșani sînt de 

și Pascu loan, membrii comisiei de 
împăciuire nr. 1 ascultând părțile și 
apoi judecind faptele și-au dat sea
ma că cele două vecine nu au fost 
niciodată prietene. Și nu le-a fost 
deloc ușor să le împace.

Săptămînal, în fața celor două 
comisii de împăciuire ale Sfatului 
popular Vulcan, numeroși cetățeni 
vin să li -se facă dreptate. Comisiile 
de împăciuire ascultă părțile cu răb
dare, analizează faptele și apoi pro
pun soluția cea mai justă, care de 
cele mai multe ori este împăcarea.

De la începutul anului, comisiile 
de împăciuire din orașul Vulcan au 
judecat 306 cazuri, dintre care o hu
nă parte s-au soldat cu împăcarea 
părților împricinate.

Numeroase sînt însă cazurile cînd 
părinții , amestecîndu-se în joaca 

părere că secția de gospodărie 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani ar fi în măsură să rezolve 
problema afișajului în cartierul 
Livezeni deoarece ele nu dispun 
de fonduri în acest sens.

In ce măsură aceste motivări 
sint întemeiate rămîne de văzut. 
Un lucru însă trebuie să dea de 
gîndit și anume, problema afișa
jului în cartierul Livezeni trebuie 
rezolvată. Și asta cit mai curind 
posibil. Soluția ? O mai strînsă co
laborare între instituțiile interesa
te : asociația sportivă, teatru, ci
nematografe, și, bineînțeles, un 
sprijin mai eficient djn. partea sec
ției gospodărie a sfatului popular.

FR. VETRO

copiilor, ajung pe la comisia de îm
păciuire și uneori chiar la tribunal. 
Așa s-a întâmplat cu locatarii Băr- 
bulescu Gheorghe și Heririeanu 
Gheorghe. Cu toată strădania mem
brilor comisiei nr. 2 de împăciuire, 
părțile nu s-au împăcat.

Comitetele de locatari, comisiile de 
femei cît și organizațiile U.T.C. din 
cartier, cu sprijinul deputaților, al 
comuniștilor vor trebui să foloseas
că toate mijloacele pentru educa
rea cetățenească în spiritul eticii, 
vieții noastre noi, ca tot mai puține 
să fie cazurile aduse în fața comi
siilor de împăciuire ale Sfatului popu
lar ăl orașului Vulcan, tot mai mic 
să fie numărul oamenilor certați cu 
buna cuviință, cu normele convie
țuirii socialiste.

MARGARETA MICA

SPORT
Campionatul orășenesc 
de fotbal rezervat 
echipelor de copii

Prima parte a campionalului oră
șenesc rezervat echipelor de copii a 
luat sfîrșit cu disputarea etapei a 
Vil-a.

Echipele care s-au bucurat de spri
jin din partea asociațiilor sportive, 
au obținut rezultatele cele mai bu
ne. Negativ este însă faptul <;& în 
ultimele două etape, majoritatea e- 
chipelor care trebuiau să se de
plaseze pentru susținerea întâlnirilor 
programate, nu au făcut acest lu
cru și astfel echipele gazdă au ob
ținut cîte 2 puncte prin neprezen- 
tarea adversarului.

Clasamentul după epuizarea turu
lui :
1. Minerul 1 upeni

7 6 0 1 26—4 12
2. Jiul Petrila

7 5 0 2 27—6 10
3. Minerul Aninoasa

7 3 2 2 21—13 8
4. Parîngul Lonea

7 3 2 2 8—7 8
5. Preparatorul Petrila

7 2 3 2 12—11 7
6. Minerul Vulcan

7 3 0 4 10—13 6
7. Minerul Uricani

7 1 1 5 7—24 3
8. C.F.R. Petroșani

7 1 0 6 4—33 2
In ce privește returul acestui

campionat, el se va desfășura în anul
1966. A

S. BÂLOI 
corespondent

ATLETISM

Concurs de selecție 
la Lupeni

In vederea participării atleților 
noștri la concursul regional de se
lecție pentru definitivarea lotului 
regiunii Hunedoara, care urmează să 
participe la etapa de divizie, în ziua 
da 16 septembrie, stadionul „Mine
rul" țiin Lupeni a găzduit primul 
concurs de atletism din actualul se
zon.

Iată cele mai bune rezultate: 
100 m fete: Nemeș Margareta, Stra
ja Lupeni — 13”4/10; 100 m băieți: 
Dobroiu Gheorghe, Minerul Lupeni 
— 12"3/10; 200 m băieți: Dobroiu 
Gheorghe — 28"6/10; 400 m fete: 
S6ke Maria, Jiul Petrila — Г8/10,- 
800 m băieți: Ularu Vasile, Minerul 
Lupeni — 2'10”00; 800 m fete : Sdke 
Maria — 2'48"; 1 500 m băieți: On 
Nicolae, Minerul Lupeni — 4'26'4/10,- 
Greutate seniori: Popescu Lucian
12,46 m,- Greutate junioare: Chelț 
Lldia, Minerul Vulcan — 8,30 m.

S-au mai evidențiat cu acest pri
lej sportivii: Moroie loan, Minerul 
Lupeni — 12,07 m la greutate, Ma
ria? Iuliana, Straja Lupeni la probele 
de 400 și 800 m plat, Oprișolu Cor
nel cu 12"4/10 la 100 m și alții.

Probele de sărituri nu s-au putut 
organiza, deoarece anexele bazei 
sportive din Lupeni nu au nisip, cu 
toate că i s-a făcut cunoscută din 
timp această stare de lucruri consi
liului asociației sportive Minerul 
Lupeni.

PROGRAM DE RADIO
25 septembrie

r . PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 „Harnicele țesătoare" — 

У emisiune de clntece,- 5,15 Jurnalul 
satelor,- 5,25 Marșuri pentru fan 
fără de Ion Chioreanu; 5,45 Jocuri 
populare interpretate la acordeon; 
6,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic,- 6,10 Melodii de estradă; 
6,35 Suita de melodii populare 
„Pe Valea Arieșulul" de lila Te- 
trade; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Piese instru
mentale de mare popularitate;
7,30 Sfatul medicului: Gimnastica 
medicală,- 7,35 Anunțuri, mutică;
7,45 ZImbet și voie bună — mu
zică ușoară; 8,00 Sumarul presei; 
8,06 Suita de balet „Templul Pă
cii" de Lully; 6,30 Popas folcloric 
muzical pe plaiuri bănățene; 9,00 
La microfon, melodia preferată:

. 9,45 Maeștri ai arcușului: Gașpar 
V'''•Cassado; 10,00 Buletin de știri; 
I’ 10,03 Scene din opera „Pană Les- 

nea Rusalim" de Paul Constanti- 
nescu; 10,32 Trio opus 11 in sol 
minor de Smet.na; 11,00 Muzică 
corală; 11,15 Cvartetul în Mi be
mol major de Marțian Negrea;
11,43 Dansuri de estradă; 12,00 
Buletin de știri; 12,03 Din muzica 
popoarelor; 12>35 Muzică pentru 
fanfară; 12,50 Concert de prînz;
13,45 Buchet de melodii; 14,00 Bu
letin de știri; 14,10 „CInt de dra
gul tău" — muzică ușoară; 15,00 
Concertul în la minor pentru pian 
și orchestră de Grieg; 15,30 Săp- 
tămlna literară; 15,44 Melodii 
populare la cererea ascultătorilor,- 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Muzică 
din operete; 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova,- 17,60 Ti
neri soliști de muzică ușoară;
17,15 Emisiune literară; 17,30 Re
cital Gerard Souzay,- 17,45 Mici 
piese de estradă; 18,00 De ce 7 De 
unde 7 De cîhd?; 18,20 Din comoa

ra folclorului nostru; 18,40 Ra- 
diosimpozion; 18,55 Program pen
tru iubitorii de romanțe,- 19,25 Vă 
invităm la dans; 20,00 Radiogaze- 
ta de seară; 20,30 Muzică de 
dans de George Grigoriu; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Ritmul 
preferat; 21,25 Recitalul pianistu
lui Gheorghe Halmoș; 21,35 Mu
zică populară interpretată de Ni- 
coleta Vasilovici, Petre Săbădea- 
nu' și Ion Lăceanu; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 22,20 Dansați cu noi; 23,52 
Buletin de știri. .

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,50 Muzică populară cerută 
de ascultători; 8,20 Uverturi Ia o- 
perete; 8,50 Piese Instrumentale; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Muzică 
distractivă interpretată de fanfa
ră; 9,20 Gintece despre oțelari;
9,30 Roze viaturilor; 10,90 Passa- 
caglia în do minor de Bach — Sto- 
kovski; 10,29 Estrada melodiilor; 
11,06 Buletin de știri; 11,03 Din 
operele lui, Donizetti; 11,45 Sona

tina pentru pian opus 44 de Mi
hail Jora; 12,20 Selectiuni din o- 
pereta „Nunta ungară" de Nico 
Doștal; 12,35 Clntă Irina Micuț șt 
Tonî Dumitrache — muzică popu
lară; 13,00 Buletin de știri,- 13,03 
Melodiile ecranului; 13,30 Prelu
crări corale de Constantin Ar- 
virțte; 13,39 Soliști români de o- 
peră; 14,09 Poemul simfonic „Pre
ludiile" lui Liszt,- 14,35 Orchestre 
de muzică populară din diferite 
orașe ale țării; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 Melodii de ieri și de 
azi; 15,30 Fantezia pe teme popu
lare „La horă-n sat" de Gheor
ghe Sîrghie,- 15,45 Clntă corul de 
copii al Radioleleviziunii; 16,00 
Lucrări românești concertante;
16,30 Duete din opere, 17,00 Ra
diojurnal; 17,15 Jocuri populare 
interpretate la diferite instrumen
te,- 17,30 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18,00 Opereta „Voevodul ți
ganilor" de Johann Strauss; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Interprets, 
orchestre, melodii,- 19,30 Pagini 

de călătorie — „Aku-Aku" de 
Thor Heyerdal; 20,00 Melodii în
drăgite, 20,30 Cu cîntecul și jo
cul pe întinsul patriei, 21,00 Ra
diojurnal. Sport,- 21,20 Canțonete 
interpretate de Mario Lanza,- 21,40 
Mic dicționar de muzică ușoară;
22,30 Voci ce nu se pot uita; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Din 
creația lui Wolfgang Amadeus 
Mozart, 23,50 La balul de sîmbătă 
seara,- 1,52 Buletin de știri.

Cinem ato^raf e
25 septembrie .

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Zborul întrerupt,- REPUBLICA: 
Cum se reușește în dragoste, LO- 
NEA: Vinetou,- VULCAN: Rebe
lul magnific; CRIVIDIA: Valea 
Vulturilor, PAROȘENI : Pădurea 
spînzuraților — seria I și II; LU
PENI — MUNCITORESC : Oliver 
Twist; BĂRBATENI : Comisarul 
Maigret se înfurie.
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e VIETNAM

.Â

PARIS 23. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

La Paris își desfășoară lucrările 
Organizația internațională consul
tativă a navigației maritime 
(I.M.C.O.). La discuțiile asupra ra
portului Comisiei de validare a 
împuternicirilor, Gheorghe Săules- 
cu, membru al delegației române, 
a contestat valabilitatea împuter
nicirilor prezentate de ciankaișist. 
Mumei reprezentantul Republicii 
Populare Chineze — a declarat de
legatul român — are dreptul să 
reprezinte poporul chinez. Delega
țiile U.R.S.S., Franței, R.A.U., Pa
kistanului și Iugoslaviei, au con
testat de asemenea valabilitatea 
împuternicirilor ciankaișistului.

☆

ROMA 23. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgineanu, transmite :

.’ci s-a deschis la Roma, la Pa
latul Sporturilor, în prezența mi
nistrului sănătății, Mariotti, 
de-al 11-lea Congres internațional 
de radiologie, la oare participă 
4 500 radiologi din 71 de țări. Din 
România participă o 
radiologi, in frunte 
Gheorghe Schmitzer.

In cadrul lucrărilor 
dale problemele cu privire la lupta 
împotriva tumorilor maligne.

Problemele asupra cărora Adu
narea Generală își va concentra 
atenția in cursul actualei sesiuni 
au fost definitivate miercuri după- 
amiază în cadrul unei ședințe de 
lucru a Comitetului general alcă
tuit din președintele sesiunii, cei 
17 vicepreședinți și președinții Co
mitetelor. Discutînd despre cele 
108 propuneri, membrii comitetului 
au trebuit să hotărască unde vor 
fi ele examinate : în Adunarea Ge
nerală sau în comitete.

Neridîcîndu-se nici- o obiecție, 
multe din propuneri au fost adop
tate în bloc. Altele au prilejuit 
lungi dezbateri reflectînd pozițiile 
diferitelor țări fată de unele pro
bleme importante ce vor fi 
date la această sesiune.

S-au înregistrat, de pildă, 
cercări de abatere a atenției
problemele principale. Punctul 104 
de pe ordinea de zi intitulat „au
torizarea și finanțarea viitoarelor 
operațiuni de menținere a păcii" 
a fost analizat îndelung, mai mul
te delegații pronunțîndu-se împo
triva includerii lui pe agendă.' 
Printre argumentele aduse în fa
voarea abandonării acestui punct 
se numără faptul că problema în 
speță a fost discutată de Comite
tul celor 33 și raportul acestuia 
este inclus în agendă cu numărul 
106 (Caroly Csatorday — Unga-
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P'avîtil național” și efectele lui 
din Tara Galilor

99
în rîndurile minerilor

LONDRA 23 (Agerpres]
In localitatea Partkkala, a avut 

loc conferința minerilor din Țara 
Galilor. La această conferință s-a 
arătat că în conformitate cu „pla
nul național" de dezvoltare a eco
nomiei engleze, publicat recent de 
guvernul Angliei, în această re
giune vor fi închise 26 din 85 de 
mine active, ca „nerentabile". Ast
fel, 12 000 de mineri vor fi privați 
de muncă și de perspective reale 
de a obține un loc de muncă. A- 
celeași probleme au fost discutate 
și la adunarea minerilor din Sco 
ția, care a avut loc în orașul E- 
dimbourgh. închiderea acestor mi-

cel mai a- 
de aceasta 
cauza vîrs- 
proaste a

ne va fi efectuată în 
propiat timp. In afară 
multi dintre mineri din 
tei înaintai ? și stării
sănătății nu mai pot să se recali
fice, neobtinînd astfel pensie. Nu
mai în regiunea Țara Galilor de 
sud aproximativ 8 000 de muncitori 
suferă de silicoză. Reprezentanții 
a 65 de mine din această regiu
ne au cerut în cadrul conferinței 
ca guvernul să revizuiască planu
rile sale 
măsuri 
unui loc
cediați prin închiderea minelor.

și să ia, în primul rînd, 
reale pentru asigurarea 
de muncă minerilor con-

BOLIVIA

închiderea minelor de aramă
5 000 de mineri și familiile lor lipsiți de resurse de trai

LA PAZ 23 (Agerpres).
Guvernul bolivian a ordonat în

chiderea, pentru termen nelimitat, 
a minelor de aramă din Catavi și 
Siglo Viente, lipsind astfel de 
muncă și resurse de trai 5 000 de 
mineri și familiile lor. Președinte
le corporației miniere a Boliviei, 
Juan Lechin Suarez, a declarat că

această măsură a fost luată din 
cauză că minerii ar fi influențați 
de „agitatori extremiști". In raioa
nele miniere Catavi și Siglo în ul
timele zile au avut loc ciocniri 
armate între mineri și unități înar 
mate, în urma cărora au fost omo- 
rîți zeci de oameni.

PE SCURT
ROMA. Celebra statuie „Pieta" 

de Michelangelo, admirată de mi
lioane de vizitatori la Pavilionul 
Vaticanului de la Expoziția Inter
națională din New York, a traver
sat din nou oceanul, pe bordul 
navei „Cristofor Columb", fiind 
readusă în

a distrus aproape în întregime una 
din puținele clădiri aflate în cen
trul City-ului londonez, „Corpora
ția băcanilor", care in decembrie 
1941 a scăpat neatinsă de bombar
damentele aviației hitleriste. Pa
gubele materiale sint importante.

Italia.

propu- 
făcută

O.N.U

precum și faptul că 
nerea în felul în care este 
duce la subminarea Cartei 
și a împuternicirilor Consiliului de 
Securitate privind menținerea pă
cii (N. Fedorenko — U.R.S.S.). In 
cele din urmă a fost adoptată pro
punerea Mexicului privind conto
pirea punctelor 104 și 106 intr-o 
singură problemă cu două sub- 
puncte.

Problema „Restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.", propusă pe ordinea de zi 
de un grup de țări printre care 
Si România, a suscitat un interes 
deosebit. Delegați din Ghana, U- 
niunea Sovietică, Franța, Maroc, 
Ungaria, R.A.U. și din alte țări 
s-au pronunțat pentru includerea 
ei pe ordinea de zi. Un singur de
legat s-a opus înscrierii acestei 
probleme pe agenda sesiunii și a- 
nume ciankaișistul. Reprezentantul 
S.U.A., Yost, a declarat 
opune includerii acestui 
agenda sesiunii, dar a 
precizeze că speră ca în 
baterilor cererea să fie respinsă.

In total pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni au fost trecute 105 
puncte. Printre numeroase alte

probleme importante care 
in atenția celei de-a 20-a 
figurează și „Proiectul de

vor sta 
sesiuni 

declara
ție cu privire la promovarea In
rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare", precum și 
„Acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între statele eu
ropene cu sisteme social-politice 
diferite" — ambele inițiate de de
legația română.

In continuare. Comitetul general 
a trecut la repartizarea 
sii a problemelor.

Sporirea numărului 
O.N.U. a fost marcată 
înaintea ședinței de
prin festivitatea înălțării drapele
lor statelor Gambia și Singapore 
alături de steagurile celorlalte țări 
membre ale organizației, arborate 
în fata Palatului Națiunilor Unite. 
Steagul celui de-al 117-lea stat 
membru al O.N.U., insulele Mal- 
dive, va fi înălțat atunci cînd 
legația tinărului stat va sosi 
New York.

pe comi-

membrilor 
miercuri 

după-amiază

Dezertări și acțiuni de nesu
punere în rîndurile trupe
lor guvernamentale

HANOI 23 (Agerpres).
Referindu-se la relatările agen

ției „Eliberarea", din Vietnamul 
de sud, agenția V.N.A. anunță că 
dezertările și actele de nesupune
re, în rîndul armatei guvernamen
tale, iau proporții de masă. Numai 
în ultimele două luni, în regiunile 
centrale ale țării au fost 14 
tiuni de dezertare în masă și 
tudine antiguvernamentală. Cu 
cest prilej, au trecut de partea
matei de eliberare efectivele com
plete a două batalioane și opt 
companii. Soldatii din trupele sai- 
goneze au luat cu ei o me₽g can
titate de arme, muniții și rflateriale 
de război și au distrus tfJfe tabere 
militare guvernamentale.
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JANEIRO. In clădirea
Rio de Janeiro au ex-

DE
din
miercuri după-amiază două 
Potrivit primelor rapoarte,

BELGRAD. La 22 septembrie s-a 
deschis Ia Belgrad Congresul Uniunii 
internaționale a științelor biologice 
la care participă 245 reprezentanți 
din 32 de țări din Europa, Asia, 
frica și America.

Congresul va analiza problema 
praviețuirii vînatului în condițiile 
tuale.
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NICOLAE IONESCU
Trimisul special Agerpres la O.N.U.

RIO
bursei 
plodat 
bombe.
opt persoane au fost grav rănite. 
Agenția France Presse menționea
ză că în ultimele zece zile au fost 
semnalate patru explozii asemănă
toare în orașul Rio de Janeiro. Una 
dintre acestea a avut loc în stu
dioul de televiziune.

LONDRA. Un puternic incendiu 
izbucnit miercuri seara la Londra,

BEIRUT. In localitatea Dbaye — 
10 km nord de Beirut — a fost lan
sată cu succes joi dimineața o ra
chetă experimentală cu o singură 
treaptă. Racheta a atins altitudinea 
de 14 000 metri.

Aceasta este cea de-a șasea rache
tă construită de Societatea libaneză 
de cercetări în domeniul rachetelor.

ATENA 23 (Agerpres).
Dezbaterile din Parlamentul grec 

pe marginea programului noului 
guvern condus de Stephanopoulos 
și a cererii de investitură a aces
tuia, care au început miercuri sea
ra, s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de puternică încordare și ten
siune. Importante forte polițienești 
au supravegheat tot timpul împre
jurimile 
preveni i 
nului.

In ce 
priu-zise,

parlamentului pentru a 
manifestațiile ostile guver-

privește dezbaterile pro- 
acestea s-au desfășurat

Cercetările privind 
lacul Vanda

MOSCOVA 23 (Agerpres).
In ciuda gerurilor și a uragane

lor, oamenii de știință din U.R.S.S., 
S.U.A. și Noua Zeelandă au efec
tuat o serie de observații pentru 
a descoperi taina lacului Vanda 
din Țara Victoria, în vestul An
tarcticii, unde, la o adincime de 
60 de metri-, sub un strat gros de 
gheată, apa este caldă. Prin fundul 
lacului pătrunde în apă un flux 
termic de mare intensitate depă
șind cu mult curentii normali ca
re vin din adîncul pămîntului. In 
fundul lacului temperatura apei a- 
tinge 25 de grade Celsius.

SOFIA. Intre R. P. Bulgaria și 
R. P. Mongolă a fost semnat acor
dul comercial pe perioada 1966— 
1970 și protocolul cu privire la 
schimburile de mărfuri și plăti pe 
anul 1966.

Conform prevederilor
acord, comparativ cu ultimii 
ani, volumul schimburilor 
furi dintre cele două țări 
cu peste 20 la sută.

vechiului 
cinci 
măr- 
spori

de
va

Ne Win,MOSCOVA. Generalul 
președintele Consiliului revoluționar 
și președintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Birmane, care între 
14 și 23 septembrie a făcut o vizită 
in U.R.S.S., a părăsit orașul Moscova 
îndreptîndu-se spre patrie.

In timpul vizitei el a discutat cu 
conducători sovietici dezvoltarea re
lațiilor sovîeto-birmane și unele pro
bleme ale Situației internaționale ca
re prezintă interes reciproc.
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într-un tumult neobișnuit. In tim
pul citirii declarației guvernamen
tale, noul prim-ministru a fost în
trerupt de nenumărate ori de pro
testele deputaților care-1 sprijină 
pe Papandreu. Cînd tumultul a 
încetat reprezentantul grupului U- 
niunii de centru, Nicolas Bakopou- 
los, a anunțat că deputății aces
tui partid vor vota împotriva gu
vernului. A urmat apoi la cuvînt 
liderul E.R.E., Panayotis Canello- 
poulos și liderul Partidului pro
gresist, Spyros Markezinis, care 
au făcut cunoscut parlamentului 
că partidele lor vor vota în favoa
rea guvernului. In ceea ce-1 pri
vește pe reprezentantul grupului 
deputaților E.D.A., acesta a cerut 
să se întrerupă dezbaterile pentru 
a permite acestui partid să studie
ze declarația program a lui Ste
phanopoulos.

După cum apreciază observato
rii din Atena, guvernul Stepha
nopoulos va putea obține, dacă nu 
va interveni nimic deosebit, ma
joritatea parlamentară necesară în
vestiturii sale. In favoarea guver
nului vor vota cei 99 deputati ai 
E.R.E., cei 8 deputați ai Partidului 
progresist, precum și cei 45 de di
zident! ai Uniunii de centru, în to
tal 152 de deputati din cei 300 cît 
numără parlamentul.

TOKIO 23 (Agerpres).
Lucrările celei de-a 9-a sesiuni 

ordinare a Conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru e- 
nergie atomică (A.I.E.A.), continuă 
la Tokio. Conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România, acad 
Horia Hulubei, a fost a le-s vice
președinte al sesiunii.

In ședința de joi au continuat

Posturi guvernamentale ata
cate de forțele patriotice

In cursul nopții de miercuri spre 
joi forțele patriotice sud-vietname- 
ze au atacat alte două posturi ale 
trupelor guvernamentale, situate în 
regiunile sudice ale țării. Unul 
din acestea, la Binh Thanh, aflat 
la 75 km vest de Saigon, în delta 
fluviului Mekong, în provincia” 
Kien Tuong, a fost atacat cu 
puternic tir de mortiere și de 
nuri. Celălalt post atacat este 
garnizoană a trupelor saigoneze 
tuată în provincia Kien Giang, 
aproximativ 60 de km sud-vest 
capitala sud-vietnameză. In ambele 
cazuri, după efectuarea atacului, 
unitățile patrioților s-au repliat. 
Corespondentul agenției Reuter re
latează din Saigon, că la aproxi
mativ 80 km de capitală un ca
mion ce transporta soldXM ai tru
pelor guvernamentale a sărit 
aer din cauza unei mine puse 
partizani.

In urma hotărîrii guvernelor
Indiei și Pakistanului

încetarea ostilităților 
între cele două țări 
a devenit efectivă
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SHRINAGAR 23 (Agerpres).
In urma hotărîrii guvernelor 

diei și Pakistanului de a pune în 
aplicare rezoluția Consiliului de 
Securitate cu privire la încetarea 
Ostilităților dintre cele două țări, 
miercuri la ora 22 G.M.T. înceta
rea focului a devenit efectivă pe 
toate fronturile.

In-

dezbaterile generale pe marginea 
raportului Consiliului directorilor 
pe anii 1964—1965,

Ele se vor termina vineri dimi
neața cînd vor continua în comi
tete. Ședințele plenare de închide
re vor avea loc la 27 și 28 sep
tembrie. Cu acest prilej se vor 
pune la vot rezoluțiile propuse 
diferitele grupuri de delegații. /

Criminalitatea în S.U.A. 
continuă să crească

23 (Agerpres).
în S.U.A. conti- 
a declarat preșe- 
Unite, Johnson.

— declară președintele Johnson
WASHINGTON 
, Criminalitatea 

nuă să crească", 
diniele Statelor
„Parcurile noastre sînt nepopulate, 
proprietarii de magazine se înar
mează în așteptarea atacului, a a- 
rătat el. Criminalitatea și violen
ta în orașele mari e mai ridicată 
decît în mediul rural". El a arătat 
că „este inutil să lupți în Statele 
Unite împotriva neajunsurilor, in-

culturii și. superstițiilor dacă pe 
străzile orașelor țării continuă te
roarea criminalilor, iar elementele 
infracționiste încearcă să pună sub 
control întreaga populație". Preșe
dintele Johnson a făcut aceste de
clarații cu prilejul semnării a două 
legi care, după părerea sa. „vor 
trebui să ducă la crearea unui 
program îndreptat spre lichidarea 
rădăcinilor criminalității". S<
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