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ф Dările de seamă — analize concrete, 
profunde, combative ale activității organi
zațiilor de partid. 9 In miezul dezbaterilor 

— problemele nerezolvaie, sarcinile actua
le $i cele de viitor și măsurile pentru 
înfăptuirea lor. ф Perioada alegerilor 

să constituie un prilej de puternic avînf în 

muncă.

fie rodul gîndirii și muncii colecti
ve a unui număr cit mai mare de 
comuniști. De aceea, se indică bi
rourilor organizațiilor de bază să 
atragă la elaborarea dărilor de sea. 
mă membri de partid cu experien
ță în activitatea politică și profe
sională din cit mai multe locuri de 
muncă.

Viața arată că în dările de seamă 
din acest an și deci în dezbaterile 
adunărilor generale de alegeri din 
diversele sectoare de activitate tre
buie puse cîteva probleme speci-

(Continuare în pag. 3-a)

SILUETE MINIEREȘTI. In xori 
schimbul l merge la lucru.

PRELUDIU 
LA 
NOUL AN

La 1 octombrie, în conformitate 
cu prevederile Statutului Partidului 
Comunist Român, încep adunările 
generale pentru dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază ale 
partidului.

Anul acesta, alegerile de partid 
se desfășoară în condițiile uriașu
lui avînt politic și în muncă al co
muniștilor și întregului popor, de
terminat de istoricele hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al P.C.R. — 
program vast și însuflețitor de în
florire a patriei socialiste. Docu
mentele Congresului călăuzesc ac
tivitatea de zi cu zi a .într.egului 
partid 'și a fiecăreia' din organiza
țiile sale; în lumina lor comuniștii 
vor analiza în cadrul adunărilor 
generale ceea ce au făcut, pro
blemele care nu au fost încă re
zolvate?. sarcinile actuale pe anul 
în curs* cele de viitor și măsurile 
practice ce trebuie luate pentru în
făptuirea cu succes a acestor sar
cini.

Alegerile de partid trebuie să 
ducă la îmbunătățirea întregii 
munci de partid, la mobilizarea ma
selor la traducerea în viață a po
liticii; partidului, să determine un 
puternic avînt în toate domeniile 
de activitate, să prilejuiașcă o lar
gă manifestare a inițiativei, exi
genței partinice, spiritului critic și 
autocritic din partea fiecărui mem
bru de partid. Prin conținutul lor

sobru, concret, militant, adunărilor 
generale de dări de seamă și ale
geri le este propriu caracterul de 
lucru, grija pentru înlăturarea ori
căror manifestări de paradă, de dis
cuții Ia general sau formalism.

Pentru ca adunărilor generale de 
alegeri ale organizațiilor de bază 
din întreprinderile, șantierele, șco
lile, instituțiile, cartierele din Va
lea Jiului să le fie caracteristică 
atmosfera de lucru, militantă, com
bativă, este necesar ca dările de 
seamă pe care le vor prezenta bi
rourile organizațiilor de bază în 
fața comuniștilor să fie întocmite 
cu toată răspunderea. Ele trebuie 
să reflecte, într-un limbaj concis, 
munca desfășurată de organizație, 
de comuniști, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de. partid, ce a 
mai rămas 
tul anului, 
bule luate 
șurarea în 
tivității în
să deschidă cîtnp larg pentru 
fiecare membru de partid să poată 
veni în cadrul discuțiilor cu pro
puneri cît mai numeroase și va
loroase.

Se înțelege că pentru ca dările 
de seamă să înmănuncheze într-un 
spațiu restrîns problemele majore 
care stau în fața organizațiilor de 
partid, să conțină idei și măsuri 
valoroase, este necesar ca ele să

de făcut pînă Ia ^îrși- 
ce măsuri concrete tre- 
pentru a asigura desfă- 
condiții măi bune a ac- 
anul viitor, astfel încît 

ca

Peisaj industrial 
ta Aninoasa-sud. 
Turnul puțului 

cu schip.

Pe șantiere, la sfîrșit de trimestru

ultime- 
trimes- 
anului.

Petrila, Lo-
Dîlja ale 

au terminat 
operații de 
o serie de

GATA DE RECEPȚIE
Zilele acestea, co- 

incizînd cu 
le zile ale 
trului III al
constructorii și men
torii de pe șantiere
le de la 
nea și 
I.C.M.M. 
ultimele 
finisaj la
noi obiective indus
triale. Astfel, Ta Pe
trila' a fost terminată 
stația de eoncasare 
și însilozare a ram
bleului. Noua stație, 
concepută după
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șan- 
âu 

vara 
succes 
munca 

prin
primului

fi- 
și 
e-

Constructorii 
tierului Lupeni 
înregistrat în 
aceasta un 
de seamă în 
lor: ridicarea 
glisare a
bloc cu 10 etaje din 
Valea Jiului execu- 
tînd concomitent 
nisa jele exterioare 
planșeele dintre 
taje ale clădirii I

Folosind experien
ța cîștigată, colecti
vul acestui șantier a 
început ridicarea ce
lui de-al doilea bloc 
de același tip : D 2.

rintele unui flux teh
nologic modern, cu
prinde șase conca- 
șoare pentru diferite 
sorturi de rambleu, 
silozuri, instalații pen
tru ridicarea pe ver
ticală a rambleului. 
Hărnicie și pricepe
re în executarea a- 
cestui obiectiv au 
manifestat brigăzile 
pe care le, conduc: 
Bicskei Mihai —- lă
cătuși, Pacoi loan 
dulgheri și Oprines- 
cu Ilie — fierari be- 
toniști. La

ter- 
de 
ca
me 

turn,
un ta- 

distribuție. 
în in- 

puțului auxi- 
1 Dîlja

Lonea,

pentru modernizarea 
minei II, a fost 
minată stația 
compresoare cu o 
pacitate de 135 
pe minut, un 
de răcire și 
blou, de
De asemenea, 
cinfa ___

; liar nr. 1 Dîlja au a 
fost pregătite pentru I 
recepție: tabloul de 0 
■distribuție ■ și stația H 
de transformare, pre-.] 
cum și o instalație | 
de producere a ae
rului cald.

1 SAR E
etajeavind tot 10

apartamente, 
desfășurarea

și 66
Pentru 
bună a lucrărilor au 
fost alcătuite brigăzi 
omogene care — în 
schimburi — execu
tă zi și noapte ope
rațiunile necesare. 
Astfel, turnarea be- 
toanelor în cofrajul 
glisant se face de 
către brigăzile zida- 
zilor Nebunu Dumi
tru și Mureșan loan, 
montarea armăturilor 
de fier o execută 
brigada comunistului 
Alexandru Constan-

tin, ușile și feres
trele sint instalate 
în pereții glisați, de 
către dulgherii lui 
Mate Lajoș, iar bri
găzile lui Avram 
Nicolae și Pop Ale
xandru execută pla
cajele și 
exterioare

Datorită 
ganizări 
blocul se 
nic cu 
structorii 
preconizînd
mine glisarea 
pînă la 15 octombrie.

tencuielile

bunei or- 
a muncii, 
ridică zil-

1,5 m, con- 
lupeneni 
să ter- 

lui

E

In decorul caracteristic unui sep 
tembrie mai cald ca în alți ani, se 
face simțit freamătul pregătirilor 
pentru deschiderea cursurilor uni 
versitare. Cu fețele încă bronzate de 
soare după o odihnă bine meritată, 
studenții trec pe lîngă porțiile facul- 
tățiilor și institutelor, intră în biblio
teci și laboratoare. Se revăd între 
ei, discută și fac proiecte de viitor.

In acest prolog care precede înce
perea unui alt an de muncă, am ză
bovit la noul grup social studențesc 
bucureștean din cartierul Regie. Am 

.văzut trei noi construcții componen
te ale unui elegant complex arhi
tectonic gata să primească 2 000- ti
neri care învață pe băncile Institu
tului politehnic „Gheprghe Gheor- 
ghiu-Dej”. Ei vor locui numai cite 
doi în cameră, vor avea la dispozi
ție dulapuri înzidite și alte piese de 
mobilier modern, covoare în culori 
plăcute, instalații cu apă caldă con
tinuă. De la inginerul Constantin 
Peștișanu, directorul construcțiilor 
din Ministerul Irivățamîntului, am 
aflat că și tinerii celorlalte centre 
universitare se vor bucura de con
diții do viată îmbunătățite. Studenți
lor din orașul Cluj li se va da în 
folosință un cămin cu 600 locuri, ce- 
lor din Iași, Timișoara și Petroșani, 
altele cu o capacitate de cazare de 
peste 1 400 persoane. In ceea ce pri
vește condițiile de studiu, la Insti- 

de arhitectură „Ion Mincu"tutui
sînt în curs de construcție încă 38 
ateliere de proiectare, o sală de ex
poziții, birouri pentru corpul didac
tic. Și viitorii, muzicieni care se

ADINA CONSTANTINESCU 
redactor la Agerpres

(Continuare in 3'a>

Cînd începeți notarea elevilor?
Au trecut două săptămîni 

de la deschiderea anului 
școlar și bucuria revederii 
după o vacanță lungă și o- 
dihnitoare a rămas undeva, 
estompată de surprizele, dar 
și de grijile pe care ți le dă
orice început de drum. Fi
indcă fiecare an școlar râ-
mine un început de drum,
reluat pe o altă treaptă.

S-a risipit și perioada de
acomodare. Seriozitatea și 
pregătirea cu perseverentă 
au intrat în drepturile lor le
gitime.

Cu scrisul proaspăt al nu
melui elevilor, catalogul și-a 
făcut apariția pe catedră, 
așteptînd să consemneze pri
mele răspunsuri bune, pri
mele satisfacții. ;

In majoritatea școlilor, 
completarea cataloagelor s-a 
făcut chiar în primele zile 
de la începerea cursurilor, 
apreciindu-se just că prezen-

ța în clasă a acestui docu
ment important contribuie la 
asigurarea unui climat priel
nic desfășurării lecțiilor.

Acest lucru a: fost bine în
țeles și de conducerea Șco
lii generale nr. 5 din Petro
șani, unde deja au apărut în 
cataloage un număr aprecia
bil de note, din care nu pu
ține sînt de 9 și 10.

E drept, situația nu este 
mulțumitoare nici aici, de 
vreme ce mai sînt cadre ca
re n-au notat nici un elev 
pînă în prezent. In timp ce 
din 96 elevi ai claselor a 
VIII-a 84 au cîte o notă, e- 
levii claselor V В, V D, VII 
A și VII C nu au nici una.

O situație asemănătoare se 
află și la Școala generală 
nr. 3, unde 21 elevi, din 26 
cîți are clasa a VIII-a, au 

cîte o notă, în raport cu cei 
35 elevi ai clasei a Vll-a 
din care numai 4 au primit. le puteau folosi temporar la 
note. clasă. In ele se consemnau

Deși notarea neritmică ră- 
mine o meteahnă mai veche 
a unor cadre didactice, cu 
observațiile făcute 'mai - sus 
se poate aprecia că notarea 
elevilor se realizează mulțu
mitor.

Dar ce se întîmplă cînd 
nici după două săptămîni de 
școală cataloagele n-au fost 
completate, așa cum se pre
zintă situația la Școala ge
nerală nr. 4 din Petroșani ?

Să admitem că din anumi
te motive, cu totul nejusti
ficate însă, acestea n-au pu
tut fi completate. înscrierea 
unor elevi la începutul a- 
nului și transferarea după 
cîteva zile la alte școli a 
provocat unele greutăți care 
au dus la amînarea comple
tării cataloagelor. Bine, dar 
atunci trebuiau întocmite ca
taloage provizorii pentru fie
care clasă pe .care profesorii

absențele și se, notau răs
punsurile elevilor. Astfel de 
cataloage nu există însă-. 
Fiecare profesor a intrat^, în 
clasă cu un „catalog" per-, 
sonal (deși ne îndoim și de 
existența acestuia, fiindcă 
n-am avut prilejul să vedem 
cum arată) pentru fiecare 
clasă. Cu alte cuvinte, dacă 
predă omul la 6 clase are 
șase cataloage! Ce să mai 
zicem de profesorul de, de
sen care predă la 16 clase ? 
Comentariile sint de prisos.

Și-atunci, ne punem 
bună dreptate 
oare cînd va 
rea elevilor ?

Este necesar
carențe în activitatea școli
lor să fie înlăturate și no
tarea elevilor să constituie 
una din sarcinile principale 
ale cadrelor didactice.

pe 
întrebarea : 

începe nota-

ca astfel de

N. ARGEȘEANU
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pregătesc te conservatorul tatww- 
tew vor avea й diepoeitta, prin 
supraetajarea clădirii actuale, spj 
amfiteatre și săli de etiMHe 0« W 
tasunm aproape 4 Ofiâ mp. Lucrări ta 
extindere a spațiului da fovăUttfot 
vor îgpepe ie curimi ta імШиик 
agronomice diA si Ш WMte 
var Й înălțata Ш tebwatewa, dil
atai veterinare și ș| de ditetaS fte 
p suprafață da 31 ®₽, Le inetitu
tu) pedagogic de trei am din ©te 
dw se va amenaja un вод paviUta 
ey șgjf de lectură fi tabOtețpjte,

Bteiul noștri socialist a erșnt ștu- 
posibilități Opîtaie pentru a 

dwwl s₽tatelW «t» fBflta ШіЙООге 
№ domeniul ecenomta! fi Шійгіі. 

urmare a creșterii uumiroiui sta- 
<tae#tar — «are în negi *n de i ti
viți® înt v» fi ем e ggg «ai mor» te
ta ta anul trecut -=» fi рШгу ta* 
tațuătAțirea procesului de învitemfat, 
au fost înființate noi secții și facul
tăți. In învățămîntui economie su
perior va funcționa o nouă secție 
mecanizare și automatizare д evi
denței și calculului economic, iar 
specialitatea economie politiei §1 
planificare se va diviza în eeonomie 
politică, ecpnpmia industriei și £■ 
conomia agriculturi), Ța iRStițuțrd 
de construcții din București se vpr 
îQfilnta facultățile ye iflstatafti pan 
tru construcții de mașini și utilaje 
pentru construcții. De asemenea, în 
îftpățSfaîntul medical superior, sec- 
ftile de stomatologie de la institutele 
de medicină și farmacie din orașele 
Iași, Timișoara și Tg. Mureș se 
transformă în facultăți, iar secția de 
farmacie ț din cadrul institutului ie
șean va deveni facultate.

Și în laboratoarele studențești se 
tac pregătiri pentru ca tradiționala 
Zi de 1 octombrie să fie întîmpinată 
eum se cuvine. La institutele poli
tehnice au fost instalate strunguri, 
«boteze, mașini universale de as
cuțit) la cele agronomice, traetoare, 
semănători, mașini de împrăștiat în
grășăminte, combine, incubatoare. In 
laboratoarele de fizică și chimie ale 
Universității. bucureștene au fost ■ 
puse în funcțiune un laser, un spec- 
tograf și un cromotograf. Institutul 
de construcții a fost dotat, printre 
altele, cu o serie de utilaje de spe
cialitate cum sînt; tahimetru delta, 
aparate pentru determinarea stabili-

Combinatul avicol de la Mintia 
a înfraf în funcfiune

La Mintia, în regiunea Hunedoa
ra, au sosit, călătorind cu avionul, 
ta ta diferite combinate avicole 
din țară, 33 Q00 de pui ta o zi- 
împreună cu te ow de pidcuta, ei 
Sînt primii locatari ni noului com
binat avicol care a intrat in func
țiune aicj. Alcătuit din 11 blocuri 
cu două nivele, o stație de incu
bație, turn de apă și diverse insta
lații zooveterinare, combinatul este

POȘTA REPACȚIEI
La redacție sosesc zilnic scrlșpri in care oameni ai .mun

cii din Valea Jiului se«nala«I Wfe taft«taBțe în «гоЫеяю 
de interes obștesc. Publicăm mai jos cîteva din aceste șcri- 
sori.

La sala de așteptare 
nu ««я gtndit 
nimeni

încă din luna iulie gospodarii din 
stația C.F.R. Lupeni au început să 
făcă pregătiri pentru iarnă. Chi- 
ș«e!e pentru deservirea călătorilor 
eu bilete au fost renovată, inte» 
riprul și exteriorul clădirii gării 
au fost reteneuițe si zugrăvite. 
Dar, la sala de așteptare din stație 
nu s-a glndît nimeni. Două bănci 
și o masă formează tot mobilierul 
sălii de așteptare. Acum, cînd a so
sit toamna și se apropie iarna, ar 
trebui rezolvată și «cătată problș- 
ЯЙ. încă nu e prea tîrziu.

COANDRAS VALERIU 
muncitor

întârzieri neplăcute
Unii salariați ai preparației dip 

Pețrila ou primesc la timp revis

ІІШ termice a таееіог ptașiute. In 
cuteul anului universitar we se 
apropie, ta orașul Timișoara se va 
руде ta funcțiune sțațta seismologi
ei • Universității și laboratorul de 
iZOtapi radioactivi al Institutului de 
3? C’ilta dta aceeași localitate. La 
iași M finisează acum hata-tabpra- 
tar «tafltawta catedrei de mașini ter
mică ta pe lînșă Facultatea de aje- 
fMMHfel- .fi wele experimentele ne- 
cwere șțțtataițltar sc studiate pro
bitate d« botanică, btatogi#, Лфе- 
nemta tau înrudite.

Curfrm ptaUta ЙЙМЙ ta ta- 
VfitaîPtal ЗДРЙІ4Г iift ÎWWf* t*fă 
se vor dmhîta targ si awi de mii 
ta student! vw ocupe locurile ta 
satfiteatre. Bl vw apfpfunda euapș- 
ttafțte ИДОе cuprinse ta 
SWWe mcfluaJe si cursuri «taborata 
pentru *i ta «cwi «n universitar ta 
Bditara Bitacftta fi petatafHfc ©ta- 
<re epte ЯМІ Ш lu«iii Гм ₽wte 
studiile despre turbine hidraulice și 
echipament hidroenergetic, topogra
fie și desen tehijje, ecuații diferen
țiale și integrata, taW.ia măsurii și 
funcției reale, despre istoria lim
bii și literaturii române, antologia de 
texte latine și germane, culegerea 
de tasta pentad litabp CJiglCJă, lu
crările despre istoria teatrului uni
versal, zoologie generală și geneti
că, pediatrie.

Demn de remarcat este faptul că 
anul de învățăfriîgl 196M966 sprp 
Й»8І)1н ta «ШІ anterior -«■ tam 
noutăți însemnate și cu privire ta 
studenția... absolvenților. ₽» baza 
unor instrucțiuni ale Ministerului 
Invățămîntului, absolvenții cu exa- 
tUPB ta Stol- ai tacyîtăților yi itați- 
țutalor din țara noaștiă, cafe prin 
profilul smucii tar îndeplinesc sar
cini ce necesită lărgirea și aprofun
darea unor ramuri ale științei pe рдг« 
др le-au stijdiaț pe băncile facultă
ții, au dreptul de a urma cu în
cepere de la J octombrie curșu- 
ril.e următoarelor facultăți universi
tare : filozofie, matematică — meea- 
nfcă, fizică, chimie, biologie si geo
logie — geografie.

Studenți sap absolvenți, toți se 
strâdulese să* țîfjă pasul cu ultimele 
realizări ale științei, tehnicii și cul
turii contemporane, să devină cadre 
de nădejde care prin cunoștințele, 
talentul și munca lor, să contribuie Ia 
dezvoltarea continuă a României So
cialiste.

construit și organizat după cele 
mai moderne metode, ceea ce per
mite creșterea Industrială a păși- 
rljor. întregul proces de furajare 
Și adăpare este mecanizat șl în 
marp parte automatizat. In anul 
viitor, cind vn funcționa eu întrea
ga capacitate, combinatul de la 
Mintia va avea 88 000 de găini ouă- 
ttare și va crește 180 000 pui.

(Agerpreș)

tele iu cere stat abonați. mi», de 
pildă, mi s-a întCmplet ta nenumă
rate ori să primesc revista „Maga
zin" — la care stat abonată — cp 
întîrzieri de 10 zile. Jb plus, rsvis- 
*a vme bontă și murdară. Ințîrzîe- 
rile se doi cresc йршіиі că tova- 
rțȘă» care ș? ocupă cu difuzarea 
pțțsei în întreprindere dau altor 
persoane, neabonata să Citească 
revistele abpnațllor, Comitetul sin
dicatului preparației Pștrtla ar tre- 
Ьйі să ia măsuri pentru ca revis- 
tola s# fie leminațe în primul rind 
•bowtitor.

BADEA MARIA 
funcționară

№u ее pnute «чмкоІѵаТ
Mal taulți locatari da pe strata 

ștadiwulul din Lupppi au fătat 
saaitări lartoe către I.C-O. din lo- 
calitate, fn legătură cu faptul că, 
ta ultimele două luni, apa potabilă

Strada principală q celui mai tfpgr eras din Valea Jiului — Urieani.

Sfatul 
medicului
Statisticile recente ale Organiza

ției Mondiale g Sănătății arată șă 
48,4 ta sutj dig tatașyta survenita 
de peste 55 de ani se datorează bo
lilor de inimă și de artere, mare 
pyrțe fiind esuwte ta hipertensiu
nea arterială.

Fiind vorba de o boală deș
tul de frecventă, nu este in
diferent dacă cei bolnavi sînt lă
muriți sau nu asupra medului ta 
viață pe care trebuie să-1 ducă. 
Hipertensiunea arterială cuprinde 
un grup mare de cauze foarte va
riate; semnul comun de manifes
tare este creșterea tensiunii arte
riale la peste 160 mm Hg. (maxi
mă) șl în mod obligatoriu la peste 
100 mm Hg. (valoare minimă). To
tuși, nu orice creștere a tensiunii 
arteriale, peste aceste valori în
seamnă boală, căci oboseala, emo
țiile, supărările, teama de medic 
sau de a-și afla tensiunea arterială, 
frigul și încă foarte multe cauze 
pot duce, chiar și la persoane să- 
tatșșse lș creșteri ale tensiunii 
arteriale.

La persoane în vîrștă, cu ate- 
roectaroză (îngroșarea arterelor) 
tensiunea arterială poate crește 
pipă la 200 mm Hg. Aceasta însă 
nu trebuie considerată ca boală, 
fiind chiar o binefacere din anu
mite privințe, iar combaterea ei 
prin medicamente poate fi vătămă
toare. Trebuie știut că creșterea 
tensiunii arteriale nu prezintă — 
prin sine — încă un pericol ime
diat) căci arterele sănătoase rezis
tă fără a se rupe pînă la o presiu
ne de 3 000 mm Hg., deci de 20 

lipsește cu desăvîrșire pe strada 
respectivă. Insă nimeni nu a pri
mit sici yn fel de răspuns la aces
te sesizări pînă în prezent. Ținem 
șă precizam că doar într-o singură 
?1 — din acest Interval de timp — 
apr avut apă pptabilă- Oare I.C.Q. 
Lupeni nu poate rezolva într-un 
fșj oarecare problema apei pe stra
da noastră?

Un grup de cetățeni

Mu rekpeciă orarul
La centrul de distribuire a pli

nii nr. 132 din Petroșani vînzătoa- 
rele nu respectă orele de program. 
Deși vînzătcarele au fost criticate 
St In paginii e revistei „Urzica" în 
legătură cu această problemă, ele 
nu și-au schimbat atitudinea. In 
Ziua de 12 septembrie a.c., de 
pildă, vînzătoarea din schimbul de 
dimineață a plecat din serviciu ta 
ora 10.-2Ѳ, deși unitatea trebuie să 
fiș deschisă pînj la ora 11, iar lin
gi tejghea w mai aflau cumpără
tori. Oare conducerea O.C.L. Ali
mentara nu poate șă pună ta punct 
deservirea în această unitate?

MÂRGINEANU MARIN 
muncitor

de ori mai mare decît cea normală ! 
Tgtuși, presiunea ₽«iBngită exer
citată asupra arterelor de hiper
tensiune grăbește apariția atero- 
sclerozei.

ІП ultimii ani se cercetează cu 
mare atenție bolile rinichiului de
oarece ele, foarte des, duc la hi
pertensiune, Unele din aceste boli 
pot fi vindecate așa încît bolna
vul, descoperit la timp, scapă de 
hipertensiune.

Din păcate și azi încă foarte 
mulți bolnavi avînd „cistite" ди

Ce trebuie să știe 
bolnavul 
de hipertensiune 
arterială 
despre boala sa ?
le dau importantă și astfel această 
boală сц usturimi la urinat, cu u- 
rinare deasă Ja bolnavii cu febră 
și frisoane, netratată suficient — 
poate duce ta boli grave ale ri
nichiului, la hipertensiune. Condi
ția esențială g tratamentului este 
ca el să fie aplicat fără întreruperi, 
bolnavul răminîpd mereu sub su
praveghere medicală. Din acest 
motiv toți bolnavii hipertensivi 
sînt luati în evidență de medici, 
fiind controlați periodic. Bolnavii 
hipertensivi vor fi scutiți de efor
turi fizice mari și vor fi înlocuiți 
de la locurile de muncă periculoa
se, unde o secundă de amețeală ar 
putea costa viața lor sau chiar ЦІ 
a altora. Este de importantă capi
tală ca acești bolnavi Să ducă e 
viață liniștită, lipsită ta conlllein 
sufletești sau enervări.

Bolnavii nu trebuie să ceară ia 
orice ocazie să li „șe ia tensiu
nea" fără o pregătire prealabilă, 
Știind că ageste valori obținute 
„ta repezeală" nu prezintă tensiu
nea reală a bolnavului și îl neli- 

Dr. KRAUSS SIMION 
Medic specialist cardiolog

niștasc inutil. Tensiunea arterială 
se ia doar după anumite precauții

In sala de pictură a clubului sindicatelor din Lupeni.

bine stabilite și numai de' medicul 
care tratează bolnavul.

Ingrășarea supune inima și arte
rele la un efort mate și fn plus, 
grăbește ateroscleroza. De aceea 
ingrășarea este dușmanul cel jnal 
mare al bolnavului de hiperten
siune. In scopul de a slăbi sap e 
nu șe îngrășa, se interzice aces
tor bolnavi consumarea grăsimilor, 
dulciurilor, a făinoaselor și a pli
nii (pește 150—200 gr). Carnea sla
bă, zarzavaturile, brînza degresată 
și dulce, fructele nu prea dutai 
pot fi consumate. Celor prea grași 
li se recomandă ca 2 zile pe șgp- 
tămînă să nu mănince decît cru
dități — sub forme de salate cu 
cel© mai variate zarzavaturi, cu 
ulei și puțin oțet. Fumatul și bău
turile alcoolice sînt interzise în 
modul cel mai categoric 1 La hiper
tensivi la care medicul admite con
tinuarea serviciului se admite con
sumarea a 4—5 grame sare pe zi 
— cantitate care este deja conți
nută în alimente, lapte și '’jrline. 
fără de adaus de sare і£ pluș I 
Combaterea obiceiului de a mîn- 
ca sărat trebuie început încă 
din copilărie, considerînd că tot ce 
trece peste 4-—5 gr pe zi la sănă
toși, nu este necesar organismu
lui puțind deveni dăunător. 
Se recomandă în orice sta
diu al hipertensiunii să se con
sume lichide ca: ceai, apă, supe, 
sucuri de fructe după dorință, Per- 
njițînd rinichiului să poată lucra 
în condiții optime. Bolnavii hiper
tensivi sînt invitați Să facă plim
bări zilnice în aer liber cît și gim
nastică ușoară. Este necesar să 
stea după masă 1—3 ore la pat 
chiar dacă nu pot dormi.

Medicina dispune de medicamen
te foarte active, capabila să scadă 
tensiunea arterială la valori con
venabile cu condiția ca tratamae- 
tul să fie urmat cu regularitate, 
fără întrerupere. Observațiile pe 
zeci de mii de bolnavi hiperten
sivi, făcute da medicii din lumea 
întreagă, confirmă pe deplin că 
acei bolnavi care se încadrează in 
prescripțiile de mai sus pot avea 
o medie de viață egală <u cea a 
sănătoșilor.



STEA «Ut R®SU

De straiul ÎS din adîncurileVui-
* cartului (j apărut din noii de o 

sgptdmira &wwtar«/ uriaș. Qamgnii 
i'flu fieut ioc, i-au pregătit „tare* 
nu?', far acum ti urmăresc trupul 
uriaș cu o satisfacție ce le umple 
inimile de mullurrure ți mindrle-

— Sîntem scutiți de lupta eu du
ritatea frontului de cărbune) de o- 
peratia a» îneărecre a cărbunelui; 
sîntem sgutiti de o treabă care 
W'd răpit întotdeauna mult timp 
— transportul materialului tempos 
pentru armare...

...Declarații ale șefului de briga
dă din abatajul unde șl-в găsit găz
duire uriașul bondar. Să'l&ișiștdm 
asupra semnificației acestor decla
rații. Merită.

Dințț-un irontal uriaș, /ung de 
100 de metri curge zi șl noapte 
spre ziuă, spre uzinele și fabricile 
patriei un șuvoi neîntrerupt de 
cărbune. Acest fluviu negru, stră
lucitor, reprezintă rodul muncii 
minerilor. Da, dar pe cfnd in alte 

* •“ abataje acest rod se smulge doar 
/ ptintr-o bătăiie aprigă — prin în

cordarea mușchilor, cu ajutorul 
perforatoarelor, ciocanelor și al ex- 
ploziVulai, alei șuvoiul neîntrerupt 
este pera bondarului...

Coloși/ de otel alunecă lin de-a 
lungul frontului de cărbune muș- 
clnd din el felii enorme. Cdrbu-

COMBINA
ne e șfărfmat este Incdmat apoi, 
cu ajutorul plugului, in transpor
torul blindat. In urma mașinii ră- 
mîne un perele drept, neted, tăiat 
parca de o mină nevăzută, cu un 
cuțit uriaș. Peretele negru șl ma- 
ștc, știlpii de oțel perfect aliniati 

*-■ și grinzile in consolă ce susțin ta- 
. vanul formează un adevărat tunel 

subteran feeric lumjnat, m care-și 
ocupa locul пор] șl puternicul 
transportor românesc blindat ТЯ.-3.

Acesta e abatajul frontal — pa
noul и de pe șiroiul 18 — unde a 
foșt introdusă, la aproape un an de 
la exploatarea panoului 1, combi
na K.W.B.-2.

Unde-.fi oamenii t Sint prezent! șl 
ei. Dar deși frontalul are o lungi
me de lOț> de metri, abatajul e de
servit intr-un schimb doar de 12 
cameni.

De la introducerea combinei au 
trecut 6 zile. De atunci ea a tăiat 
de 14 ori frontul de cărbune, a 
smuls stratului și a încărcat în 
transportor zilnic cîte 160 tone de 
cărbune. Este rodul iscusinței oa
menilor din brigada condusă de 
Costache Gheorghe, plasată In acest 

. abataj de la deschiderea lui,
Combina care le ușurează mun- 

» ca executtnd cele mai grele ope
rații produce oamenilor satisfacții 
deosebite. Plasarea lor In acest a- 
bataj complet mecanizat, ca o ade
vărată uzină subterană, le umple 
inimile de mlndrie. Nu oricare bri
gadă are posibilitatea să lucreze 
cu asemenea utilaj. Iată de ce. In 
frunte cu brigadierul, cu combină
rii Ntchtta Mihai. Bucur Dumțtru 
șl Coșoveanu Nlcotae, întreaga 
brigadă e cuprinsă de o preocupa
re deosebită șl pasionată — să se 
perfecționeze, sil fie prin întreaga 
ei activitate ia înălțimea exigen
telor sporite ce le ridică tehnica 
nouă, utilajul modem, pentru a 
păși spre adevărate culmi ale vred
niciei minierești.

I, DUBSK

Нйк (мер alegerile ăc partid!
(Urmare din pag, l-a)

pentru inlă 
In sectarul 
necesar st

a populației 
pentru gospo- 

procJuge, imbu 
studierea c«re-

fie», indeoeabi in ce privește con 
ducerea politică a activității eco
nomice. AMfel, In adunările gene
rale ale organizațiilor de bază din 
industria cărbunelui ește necesar 
să se anaiizere «tșdiui indupJiairii 
măsurijor elaborate în urma con
trolului brigăzii CC. el PC.R. pri
vind ritmicitatea producției, crește- 
rea productivității muncii, îmbună
tățirea calității cărbunelui, reduce
re# prețului d» cosi, discipline în 
muncă, reepectaree normelor de 
tehnica securității. în adunările ge
nerale din sectorul de Invest iții ~~ 
cum s-a asigurat darea în func
țiune la termene 9 obiectivelor in- 
dustrieta »i social-culturale, calita
tea lucrărilor, cauzele răminerll In 
urmă a numeroase lucrări și mă
surile ce trebuie luate 
furarea acestor cauze. 
forestier este abșolui
se analizeze cauzele neindepllnirii 
Planului da producția șl *ă se sta 
bi leased, de către organizațiile de 
bază, mțsuri pentru recuperarea 
rănrinerli în urmă și pentru pregă
tirea temeinică a exploatărilor fo
restiere pentru iar»#, c» probleme 
deosebit de importante pentru 
organizațiile de bază din uni
tățile de deservire 
sint măsurile luate 
dărirea fondului de 
nătătirea deservirii,
rit populației, educare» în spiritul 
atitudinii socialist» fată de avutul 
obștesc șj cumpărători a lucrători 
lor din comerț. Da asemenea, in 
adunările generale de alegeri 
de la l.O.l.L.. gi I.L.I.. este necesar 
să se dezbată cauzele r«minerii în 
urmă a industriei locale, calitatea 
lucrărilor de reparații, modul de 
întreținere a fondului de locuințe 
pregătirea de iarnă a centralelor 
termice etc. Organizațiile de bază 
din cartiere au ca probleme speci
fice mobilizarea comuniștilor ia gas 
podirirea cartierelor, munca politi
că pentru ridicarea conștiinței ce
tățenilor față de pășirare» bunului 
obștesc, probleme de conviețuire.

Comuniștii din scoli și institutul 
de mine sint chemați să dezbată 
temeinic problemele legate de per
fecționarea procesului instructiv- 
educativ în lumipa sarcinilor tra
sat? de Congresul al lX-lea al 
partidului, munca de educare a e- 
ieviior și studenților, de combate
re a mediocrității, lărgirea orizon
tului politic sl ideologic al cadre
lor didactice, îndrumarea activită
ții organizațiilor U-T-C, »i a aso
ciațiilor studențești.

Ocupindu-se de problemele vieții 
interne de partid, dările de seamă 
trebuie să scoată In evidentă felul 
cum membrii de partid eu răspuns 
sarcinilor încredințate de organi
zație, cum a fost asigurată repar
tizarea judicioasă a comuniștilor

pentru cuprdtatrea tuturor o»- 
r»l»r da activitate, problem iii- 
ctpiinel d» partid, organtastac ta- 
deplinirli hotăririlor, îndrumarea or- 
gamstatiHor de fu atasUa
tuturor organtzajliîor de partid 
și îndeosebi « celor din noile uni
tăți « șanttereto d» consimâtii, «ac
torul forestier, școli, comerț — 
stă grija pentru Inlăriraa continuă 
a rlndurilor partidului, munca cu 
activul fără do Partid și отдои** 
țiite U,7^„ pentru educare» parti 
nică a tinerilor comuniști-

Adunării* generate ute organ! 
zatiilot de bază oonetitate un pri
lej de analiză temeinică a felului 
cum se «plică principiul muncii și 
conducerii eotectiv», cum -a» re» 
p»cfă democrația internă da partid, 
în ce măsură tn adunările gene
ral» au fost «timulate critic» și 
autocritica, confruntarea opiniilor, 
cum sint luate fn seamă »i apre
ciate propunerii* făcute da comu
niști. Dările de seamă trebuie să 
scoată în evidență cern 1» birou 
rile organizațiilor da bază a-a res 
₽e»tat principiul muncii colectiv», 
cum S-au făcut dările de seamă și 
informarea adunărilor generate a- 
eupra hptărfrilpr luate șt a propu
nerilor făcut» de membrii d« partid

In etapa actuală, in fața munejl 
ideologic» și pplitico-educatjve stop 
sarcini complex» legai» de d^ivoi 
tarea conștiinței socialiste » m»H- 
Jox largi de oameni ai muncit. De 
aceea, in dările de cearnă și în dez
baterile din adunările generale rip 
trebuie să ne mărginim numai la 
enumerarea formelor de inviți- 
mint de partid organizate, la !r»«- 
vența la învătămînt a membrilor 
de partid, Ib expunerii» și cottf» 
rintete ținute late de datori» or
ganizațiilor de partid șă analiză*® 
în profunzime modul eum propa
ganda »i munca politicp-educetlvfi 
da Bies$ sint axate pe sarcinile 
concrete 
colectiv, cum este cultivat# vigi
lența și 
fluentei* 
ghere, ce B-a №&» pentru ел «tem- 
brii de partid lărgească corp 
tinuu orizontul politic ri cultural, 
să constituie exemple de conduită 
morală în activitatea profesională 
tn familie și societate. Criteriul de 
bază de apreciere ж muncii Ideo
logice și politico-educativa deafi- 
șurate de organizațiile de b»șă 
este conținutul ai eficacitatea.

Dările de seamă, dezbaterile 1Я 
adunările generale de «legări tre
buie aă dea posibilitate fteclrui 
comunist să ia cuvtatul, »ă viol 
cu obasrvsții »> propuuBri ppntro 
îmbunătățirea ctâltau* a mvecii 
organizațiilor de b*ză, car» M con
tribuie ta adoptarea unor planuri 
de măsuri concrete, cu tennao» ai 
răspunderi btn» precizate.

Dezbătute problemele majora «ta 
organizației de partid din care fac

care stau în fata fiecărui

combativitatea față de in- 
ideologiei *i moralei bur-

PROGRAM DE RADIO
1 octombrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri,- 5,00 Polci interpretate de fan
fară; 5,25 Piese instrumentale; 5,45 
„Gintă struna de vioară" — muzi
că populară,- 0,00 Radiojurnal, Bu
letin meteorologic,- 6,10 Melodii- 
melodii; 6,35 Muzică ușoară; 6,45 
Salut voios de pionier,- 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Cîntă sextetul vocal 
feminin „Perinita"; 7,30 Sfatul me
dicului ; Hepatita epidemică; 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Muzică 
ușoară interpretată ta havaiană,- 
8,00 Sumarul presei,- 8,06 Popes mu
zical pe plaiuri muntenești; 8,32 
Simfonia în Re major de Lulgî Che
rubini; 9,00 La microfon, melodia 
preferată, I0,go Buletin de ptiri; 
10,03 Teatru la microfon: „Zăpadă

în toiul v»rii“ de CU AN-HAN
KING, 11,46 Valiur»; 1Ш Buletin 
de știri,- 12,03 Suita „Petrecere plă
cută" d» Sabia Drăgpi; 12,30 Vechi 
melodii populare; 12,44 Muzică de 
estradă, 13,00 Selecțiuni din ope
ra „Nunta lui Figaro" de Mowt; 
14,00 Buletin de știri; 14,10 Cînte- 
ce de dragoste și jocuri populare; 
15,00 Muzică ușoară de Aurel Gi- 
roveanu,- 15,46 Arii din opere in
terpretate de lolanda MăreulescU; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Prelucrări 
corale; 16,30 Emisiune de basme;
17.30 In slujba pairieli 18.09 Me
lodii populare cerute de ascultători;
18.30 Coloana «onoră-muzlel din 
film»,- 18,50 Tribuha radio; 19,00 
Caleidoscop muzical; 20,00 Radio-

gazeta de seară; 20,30 Canțonete; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Ciu
tă Roxana Matei și Luigi Ioneacu; 
21,15 Lectură dr«matizată; 21,45 Din 
repertoriul cîntăretului Alexandru 
Grozută; 22,00 Radiojurnal. Spori. 
Buletin meteorologie; 22,20 Concer
tul .orchestrei Filarmonice slovace; 

23,09 „Melodiile nopții" muzică ușoa
ră; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL Ц: 7,30 Buletin 
de știri; 7,35 Muzică de estradă, 
7,50 Fragmente din opereta «O 
qoapț» ia Veneția" de Johann 
Sțrauss; 8,30 File din albumul mu
zicii ușoare; 9,00 Buletin de știri; 
0,03 „Moldavă, mindră grădină" 
— muzică odputarfb 9,30 Radtora- 
chet» pionierilor; 10,30 Din melodie 
în melodie,- 11,00 Buletin de știrii 
11,03 Cfnta corul Combinatului ai* 
deturglc din Hunadoarm ti,l* Mu
zică de estradă; itta5 Pagini din

НИК ătaHltad mlsuri eficaa» pe>- 
im lebuaălătdea «ptoitățu de vl> 
iter, ceaauaiHU 4» iMita îndato
rire 4» » njaniresta exigwta 1» a- 
legerea noilor organe conducătoa
re, încredinttnd răspunder»» d« a 
tace part» din birourile organiza, 
liitof d» bată wlor as»! ЬШ mem
bri de partid, temeinic pregătiți 
din punct d» v<taw» ttelKfc, profe
sional și cultural, w p comportare 
daw»ă M cy imitativă. Această e- 
Xi*eqță ca Impus» cu afit ma> mult 
cv cit prip constituirea de noi 
«rgaeitalif d» bază p» schimburi 
si aeețîi, jp «taflărite generate din 
mtept «a unaeată s» fia «ieși un 
ntmlr mult »Mfi( de comuaiști in 
organele conducătoare de partid.

★
ta tradiția comuniștilor. • oame

nilor muncii din Vales Jiului s-a 
Încetățenit hotărlrea de a Inthapî- 
na alegerile de partid cu ppi șuc- 

ta producție, de a trece de în- 
«ІШ Й Înfăptuire» măwiter slabi 
Iile w prilejul alegerilor.

Ne găsim în fața alegerilor de 
părUd În uneif exploatări miniere, 
ta I F. Petrossni, l.<LT, Rsrosecu. 
I.O.IX-, pe șenttetalo da construc
ții, comerț, cu plângi nerealizat 
integral ia unii indicatori. Aceasta 
situați» trebui» «ă mobilizeze or«a- 
ntaatiite de partid și de masă, aou. 
ducerile trimico-rihninistfalive de 
a face totul pentru necuperaree jp 
c»j mai scurt timp a răjnșta»rijor 
în urmă, pentru Îndeplinirea ня»- 
piară a planului de Măt pa 1965 
orectetir»» woMlnică а сопамШвг 
pentru noul au de muncă

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petrpștud Jșî exprimă con
vingerea că membrii de partid, oa- 
ntfBil muncii din Valea Jiului vet 
desfășura 
perioada 
adupe o 
iăptaUM 
înflorire 

dicar» • bunlatăru poporului, ela
borat de cel de al IX-iea Congres 
ai Partidului CpmnMvt Bemla-

,r Ambianțe energeticei <
A’ >

' w
F>-

>■: <

W-Ж1

li іінііа MliiiHf

o aettvtuta neobosita ia 
cate urmează pentru a-$î 
contribuie sporiți 1a In- 

nroeramului wăraț da 
* patriei «к-ИІігіе, de rb

Comitetul Filiale! de vînătoa- 
ta și pescuit sportiv — Petro
șani anunță pe vinătorii case 
au restanțe de cotirăți» pe амй 
1965, să se prezinte In timpul 
cel mai scurt posibil la biroul 
filialei pentru a-și achita res
tanțele, cunosclnd ci. ta coatM- 
Biitete cu ordinul nr. 21009 ai 
AXLV.FA nu mai pot йрі in te
ren cu ama in perioada pentru 
cate nu și-an plătit cotizația, i*> 
elusiv sezonul de mistreți și Bi
zonul de iepuri.

Uzina de reparat utilaj minier Petroșani

UN CONCURS PENTRU QCUPARBA UNUI POST DE MAISTRU

CONSTRUGȚII METALICE.

pîa# ta 9 octombrie 196$ ta Biroul personal *1 urinei.

Informații suplimentara И p iiaesc la serviciul organizarea pro-
1

literatura viorii; 12,00 Muzică din 
opereta „Ciboulette" de Raynoldp 
Hahm ІЗДХ) Buletin <te știri, із,(й 
Vaiauri pentru fanfară; 13,1$ Cin- 
toce marinărești; 13,30 Limba noas
tră. Votbeste acad. prof. ДІ, Graur; 
13,40 Concert de prtafc 14,95 ®n- 
tee» de compozitori din R. P. Q>i- 
n»*«; 14,49 Muzică d« estradă, 13,00 
Buletin de știri; 15,10 Pagini cel»- 
br* din opere; 15,30 Dîn țarii» șo- 
Ciallste; 15,53 Muzică,- 16,00 Melo
dii popular» din Dobrogea; 16,20 
Sport; 1700 Radiojurnal; 17,13 Arii 
din opere,- Î7.30 Sfatul medicului: 
Hepatite epidemicii 17,35 Anunțuri, 
reclam», muzică; 18,00 ?wi Dukas 
— 199 do ani 4* la nașterea șem, 
pețitorului; 18,35 Muziăs dta ope
reta „Paganini" de Lehar,- 19,00 Bu
letin tte attri; 19JM ,JD mie de 
viori-.,'* murică da «stradă, 1940 
Colegi d» Been; iftSO Recital Je«n

Claude Pascal,- 20,05 Melodii dis
tractive; 20,35 Concert folcloric; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 Sim
fonia a III-a de Gheorghe Dumi
trescu; 22,00 Amintiri, amjntiri — 
muzică ușoară,- 22,30 SSptămlna 
ooeziel 1965 22,40 Tengouri cele* 
bre,- 23.0C Buletin de știri,- 23,50 
Melodii pentru ore tîrzil; 0,52 Bule
tin de știri.

Cinematografe
t octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Oliver Twist REPUBLICA-. Jungle 
tragică; LONEA: Merii sălbatici; 
ANINOASA: Nu se poate fără 
dragori»; VULCAN : încurcătură 
blestemată; BĂRBÂTENI : СІОСІ0*.



4 STBAGOK ROȘU

in preajma aniversării R. P. Chineze

• CIFRE • FAPTE • REALIZĂRI
Planul de dezvoltare a economiei 

R. P. Chineze pe anul 1965, etapă 
in pregătirea celui de-al treilea plan 
cincinal care va incepe în 1966, pre
vede sporirea cu cea. ii la sută față 
de 1964 a pnțducției industriale glo
bale, urmăilndu-se in același timp 

\ridicarea continuă a calității produ
selor, sporirea varietății lor, spriji
nirea introducerii tehnicii noi.

☆
In anul 1964 valoarea producției 

industriale a R. P. Chineze a crescut 
cu 15 la sută față de anul precedent. 
S-a produs cu 20 Ia sută mai mult 
oțel, petrol, îngrășăminte chimice, 
ciment, autovehicule, fire de bum
bac, zahăr, țigări. S-au fabricat nu
meroase produse noi, printre care 
roți de oțel pentru căile ferate, pe
nicilină semisintetică, mașini agri
cole, chimicale pentru agricultură. 
Industria constructoare de mașini a 
produs mai multe tractoare, motoare, 
utilaj energetic, piese de rezervă 
pentru mașini agricole, vehicule de 
transport, mașini pentru industria 
prelucrătoare etc.

S-au produs experimental 400 ti
puri noi de oțel și laminate de oțel.

întrevedere Shina-Rusk
NEW YORK 29 (Agerpresl
Ministrul afacerilor externe al 

Japoniei, Elsușaburo Shina, in'soț.t 
de Ryuji Takeuchi, ambasadorul 
Japoniei in S.U.A., a avut a 
doua întrevedere cu Dean Rusk, 
secretarul Departamentului de Stat 
In cercurile oficiale se subliniază 
că cele două oficialități au trecut 
în revistă o serie de probleme ale 
politicii internaționale. După cum 
anunță agenția Associated Presă, o 
atenție deosebită a fost acordată, 
însă, examinării relațiilor econo 
mice și comerciale dintre cele două 
țări. Au fost discutate în special 
acele probleme care au constituit

Restabilirea ordinii 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 29 (Ager- 
pres).

După incidentele care au avut 
loc la Santo Domingo ordinea a 
fost restabilită. Intr-o declarație la 
posturile de radio și televiziune, 
președintele guvernului provizoriu, 
Hector Garcia Godoy a anunțat că 
a fost deschisă o anchetă pentru 
ca vinovății să fie deferiți justi
ției, Comentînd situația din cadrul 
forțelor armate dominicane, el a 
declarat că, în urma discuțiilor pe 
care le-a avut timp de mai multe 
zile cu colonelul Francisco Caama- 
no s-a hotărît ca reintegrarea mi
litarilor conslituționaliști în cadrul 
forțelor naționale dominicane să 
fie efectuată pe măsură ce civilii 
Vor preda armamentul. Reintegra
rea forțelor armate va fi efectuată 
sub conducerea directă a Ministe
rului de Interne și va fi terminată 
in următoarele trei sau patru zile 
După reintegrarea tolală a milita 
rilor constituționaliști, vor fi des
ființate barierele ce divizează ora

157 avioane americane 
doborîte de patrioții laoțieni

KHANG KHAY 29 (Agerpres).
Postul de radio al unităților Pa- 

tet Lao a anunțat că in zilele de 
17 și 18 septembrie un număr de 
avioane americane au bombardat & 
serie de. sate din provincia Sam 
Neua, cauzînd victime omenești și 
importante pagube materiale. Avia
ția forțelor patriotice a doborî! 
patru bombardiere și a avariat al
tele. Postul de radio a menționat 
că în perioada 17 mai 1964 — 18 
septembrie 1965, patrioții laoțieni 
au doborît în total 157 de avioane 
americane.

printre care multe aliaje de oțel 
inoxidabil rezistente la presiuni 
înalte și la coroziune. In prezent, 
China produce aproape toate cele 
2 000 de sortimente de laminate, de 
care are nevoie pentru industria de 
autovehicule și tractoare, și cele 
peste 1 000 de tipuri de utilaj pen
tru fabricarea amoniacului sintetic.

☆
In primele șase luni ale acestui 

an. R. P. Chineză a realizat 280 de 
produse noi din oțel, printre care 
utilaj de foraj petrolier cu ajutorul 
căruia se poate atinge o adîncime 
pînă la 3 000 metri.

☆
In prezent, industria constructoa

re de mașini a (Chinei livrează pes
te 90 Ia sută din necesitățile țării. 
Anterior, toate mașinile erau impor
tate.

☆
Fabrica de instrumente electroni

ce din Tianțzin a construit prima 
mașină electronică de calcul din 
R. P. Chineză. Avînd o mărime mij
locie, calculatorul poate rezolva în 
timp foarte scurt ecuații de gradul 
24 și alte proMleme complicate.

obiectul unor îndelungate convor 
biri japono-americane privind revi
zuirea clauzelor acordului de trans
porturi aeriene dintre cele două 
țări (convorbiri încheiate recent la 
Tokio fără nici un rezultat).

Intr-o declarație făcută presei, 
ambasadorul Japoniei în S.U.A. a 
declarat că întrevederile și con 
vorbirile pe care Shina le-a avut 
cu Dean Rusk se încadrează în e- 
forturile celor două țări de a rea
liza „o apropiere a pozițiilor'' în- 
tr-o serie de probleme controver
sate, în domeniul economic, comer
cial și în special referitoare la a- 
cordul de transporturi aeriene.

șui Santo Domingo, iar forțele in- 
teramericane vor trebui să se re
tragă în afara orașului în aștep
tarea ordinului de evacuare din 
țară. Godoy s-a referit și la reor
ganizarea serviciului militar în ar
mata regulată. Legea de reorgani
zare a armatei prevede scoaterea 
din cadrele acesteia a ofițerilor su
periori, care au deținut posturi de 
conducere în statele majore în 
perioada dictaturii lui Trujillo. In 
scopul coordonării programului de 
reorganizare și reintegrare a arma
tei, a fost instituită o comisie.

Pe de altă parte, la Santo Do
mingo s-a anunțat că Jose Ramon 
Rodriguez a fost numit ministru 
al afacerilor externe al Republicii 
Dominicane. Rodriguez a reprezen
tat Republica Dominicană la Or
ganizația Statelor Americane și a 
fost ambasadorul tării sale în di
verse țări latino-americane.

PE SCURT
FRANKFURT PE MAIN. Din ini

țiativa organizației „Campania pen
tru dezarmare", la Frankfurt pe 
Main s-a deschis „Săptămina de 
luptă împotriva războiului în Viet
nam". In cursul acestei săptămîni, 
care se va desfășura sub lozinca 
„împotriva războiului în Vietnam, 
pentru dezarmare și destinderea 
încordării internaționale", vor avea 
loc mitinguri și demonstrații de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez.

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvint al Ministerului Marinei din 
S.U.A. a anunfat mărfi seara că tn

Plenara €•€• 
$i*a încheiat

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 29 

septembrie 1965 s-au încheiat lu
crările Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Plenara a adoptat in unanimi
tate hotărîrea „Cu privire Ia îm
bunătățirea conducerii industriei, 
perfecționarea planificării și inten
sificarea stimulării economice a 
producției industriale".

Raportul, în cadrul celui de-al 
doilea punct al ordinei de zi a

Hassan al-Amri despre succesele 
obținute de poporul yemenit

SANAA 29 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii A- 

rabe Yemen, Hassan al-Amri, a a- 
cordat presei un interviu în care 
a vorbit despre succesele obținute 
de poporul yemenit în cei trei ani 
care au trecut de la înfăptuirea re
voluției. In această perioadă, a spus 
printre altele premierul yemenit. 
în țară au fost înfăptuite nume
roase proiecte economice care au 
dus la îmbunătățirea nivelului de 
Viață al poporului; au fost con
struite numeroase șosele, spitale, 
școli, s-a îmbunătățit aproviziona-

GRECIA
• Manifestație în favoarea 
organizării de alegeri generale
• Ordinu’ guvernului de mo
bilizare la focul de muncă a 
lucrătorilor poștali din Atena 
și Pireu

ATENA 29 (Agerpres).
Agențiile de presă informează că 

la Salonic a avut loc marți seara 
o manifestație la care au partici
pat aproximativ 4 000 de persoa
ne. Manifest anții, după ce au par
ticipat la o întrunire într-o sală 
din oraș, au parcurs principalele 
străzi ale Salonicului scandînd lo
zinci în favoarea organizării de a- 
Jegeri generale.

Totodată agenția Reuter relatea
ză că guvernul grec a emis un or
din de mobilizare la locul de 
muncă a celor 3 000 de lucrători 
poștali din Atena și Pireu, care au 
declarat grevă la începutul acestei 
săptămîni. Greva, cea de a treia 
de acest fel declarată în ultimele 
două săptămîni, a creat mari per- 
turbații la poșta centrală din A- 
tena, unde peste 6 milioane de 
scrisori s-au stocat fără a putea fi 
distribuite. Greviștii cer sporirea 
salariilor și plata orelor supli
mentare.

prezent se află in spațiul cosmic 
doi sateliți americani prin care se 
transmit și se primesc vești de la 
navele maritime aflate in larg des
pre poziția lor, precum și referito' 
ia starea atmosferică din diferite 
regiuni ale globului.

BUENOS AIRES. La Buenos Aires 
a avut loc miercuri o demonstra
ție a rudelor deținutilor politici. 
Demonstranții care au trecut prin 
fata clădirii Congresului național 
au cerut eliberarea neintirziată a 
acestora. Poliția a împiedicat pe 
demonstranți să se intîlnească cu 
membrii Congresului național. Au 
fost arestate patru femei.

al P.C.U.S. 
lucrările
plenarei, referitor la convocarea 
celui de-al ХХШ-lea Congres or
dinar al P.C.U.S., a fost prezentat 
de L. I. Brejnev.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o hotărîre în această problemă.

Plenara a ales pe F. D. Kulakov 
ca secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
l-a eliberat pe V. N. Titov din 
funcția de secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu trecerea 
lui în muncă la C.C. al P.G. din 
Kazahstan.

rea cu apă a populației. In viitor, 
a spus în continuare Hassan al- 
Amri, guvernul yemenit va acorda 
atenție agriculturii, construcției de 
obiective industriale și locuințe, 
ceea ce va duce la creșterea bu
năstării poporului yemenit.

Vorbind despre situația internă, 
premierul Amri a arătat că guver
nul depune eforturi pentru a pre- 
intîmpina conflictele între diferi
tele pături ale populației din țară, 
conflicte și neînțelegeri moștenite 
do la vechiul regim. Principala 
sarcină a guvernului, a menționat 
el, constă în crearea unei armate 
puternice în măsură să apere cu
ceririle revoluției și regimul repu
blican yemenit.

Referindu-se la acordul de la 
Jeddah intervenit între președin
tele Nasser și regele Feisal, pre
mierul Hassan al-Amri a declarat 
că guvernul Republicii Arabe Ye
men salută acest acord prin care 
se urmărește reglementarea pașni
că a problemei yemenite și resta
bilirea păcii in această țară.

Doi emisari ai guvernului Smith
la Londra

LONDRA 29 (Agerpres).
In capitala Angliei au sosit mi

nistrul de interne din guvernul 
sad-rhodesian, William Harper și 
ministrul de finanțe, John Wrathull. 
Observatorii politici din Londra a- 
preciazâ că sosirea celor doi emi
sari ar constitui dovada că tensiu
nea dintre Anglia și Rhodesia de 
sud în problema declarării unila
terale a independenței de către 
guvernul rasist al acestui teritoriu 
a ajuns la un asemenea punct in
cit nu se exclude o ruptură. In 
sprijinul acestei păreri se aduce 
faptul că la Blackpool — devenită 
„capitala politică" a Angliei în a- 
ceste zile — primul ministru Ha 
rold Wilson a conferit marți cu 
Arthur Bottomley, ministrul rela
țiilor cu Commonwealthul și cu 
J. B. Johnson, înaltul comisar al 
Marii Britanii la Salisbury reche 
mat de urgentă la Londra privind 
situația din Rhodesia de sud Po 
trivit unor informații, după între
vederea cu aceștia, primul ministru 
Harold Wilson ar fi convocat tîrziu

MADRID. In ultimii zece ani, nu
mărul accidentelor de muncă a 
crescut în Spania de două ori — 
de la peste 500 000 in 1954 la 
peste un milion in 1964. Aceste 
date sint cuprinse in raportul pre
zentat de ministrul muncii al Spa
niei, J. Gorria, la Congresul na
tional al medicilor, care a avut 
loc recent la Barcelona. In raport 
se arată că la fiecare 1 000 de 
muncitori spanioli, 200 devin vic
time ale accidentelor de muncă.

LONDRA. Scotland yard-ul a 
transmis marți autorităților italie
ne informații precise asupra locu
lui unde se crede că a ascuns Mus
solini obiecte în valoare totală de 
5 milioane de lire. Este vorba des

Vizita піоішоні franței 
al toiitiitllllir In R. P. Polonă

VARȘOVIA 29 (Agerpres).
Ministrul francez al construcți

ilor, J. Maziol și-a încheiat vizita 
de 5 zile în Polonia. El a avut con
vorbiri cu J. Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
cu M. Olewinski, ministrul con 
strucțiilor și materialelor de con
strucții. Potrivit agenției P.A.P., a 
fost semnat un protocol în care 
este apreciată colaborarea polono- 
franceză în domeniul construcți
ilor și se prevede o lărgire a schim
bului de specialiști și organizarea- 
de simpozioane științifice în cele V 
două țări. Protocolul prevede înfi
ințarea unei comisii polono-fran- 
ceze de colaborare în acest dome
niu, care va stabili progra”sle a- 
nuale de colaborare. >

Per Haekkerup:

„Cei șapte“ trebuie 
să acționeze solidar

WASHINGTON 29 (Agerpres). '
Intr-o conferință de presă, mi

nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Per Haekkerup, a declarat 
că tara sa este gata să propună 
țărilor membre ale Asociației Eu
ropene a Liberului Schimb măsuri 
energice pentru a lupta împotriva 1 
proiectului care acordă Statelor 
Unite posibilitatea de a acorda a- 
jutoare exportatorilor americani de 
pui de găină în Elveția și Austria. 
Haekkerup a arătat că „cei șapte" 
(membrii A.E.L.S.) trebuie să ac
ționeze solidar, împotriva tuturor 
țărilor care, susținînd din punct 
de vedere financiar pe exportato
rii lor, ar putea aduce prejudicii 
intereselor uneia dintre.gările zo
nei liberului schimb.

în seara zilei de marți un verita
bil consiliu al cabinetului pentru 
a analiza măsurile pe care le va 
lua guvernul în cazul în care pri« 
mul ministru. Ian Smith va preci
pita evenimentele.

Cu toate că scopul vizitei celor 
doi reprezentanți ai guvernului ra
sist rud-rhodesian — unul aparți- 
r.înd tendinței „durilor", iar altul 
tendinței moderate a „Frontului 
rhodesian" aflat la putere — este 
de a „examina" o serie de pro
bleme „administrative" cu înaltul 
comisar al Rhodesiei de la Londra, 
observatorii nu exclud faptul ca 
aceștia să aibă întrevederi cu pri
mul ministru Wilson și cu minis
trul pentru relațiile cu Common- 
wealthul, Bottomley, in problema 
independentei Rhodesiei. S-ar pu
tea ca ei să fie emisarii unui ve
ritabil ultimatum privind propune- 
nea Iui Ian Smith de a se trece 
imediat la o independență „nego
ciată" a Rhodesiei de sud, in caz 
contrar guvernul acestui teritoriu 
declarînd unilateral independenta.

pre bijuterii, tablouri ale unor mari < 
maeștri, obiecte de aur și docu
mente. In informațiile date de po
litia engleză se spune că obiectele 
ar fi ascunse intr-un staul dintr-o 
fermă izolată, situată la aproxima
tiv 30 de kilometri de localitatea 
Varano di Costa (pe coasta Adria- 
ticii), unde s-a născut Mussolini.

PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că la 29 septembrie, Мао 
Tze-dun, președintele P.C. Chinez, 
a avut o convorbire cu prințul No
rodom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, care se află intr-o vizită 
oficială in R. P. Chineză.
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