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în tara noastră

După trei trimestreTrei luni consecutiv

luni, colectivul

plasamentul
hărniciei

Radhakrishnafi/

președintele
Republicii India

Cum

primul loc în în- 
exploatările bazi- 

reușită se explică

Față de 
plan

sectoru- 
reușește

și III, colectivul 
extras peste sar 

cărbune cocsifica-

Gertneir
Pîrtac

S'-

Petru, Opreanu Gheorghe, 
Rudolf, Ghiță Marian și 
Gheorghe.

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Colectivul minei Dîlja a înscris 
un succes de seamă în agenda în
trecerii : a ocupat trei luni conse
cutiv — respectiv, iulie, august și 
septembrie — 
trecerea dintre 
nului. Această
prin asigurarea liniei de front ne
cesare, îmbunătățirea asistenței 
tehnice și întărirea disciplinei, prin 
munca entuziastă desfășurată de 
brigăzile conduse de minerii Stet

V ■

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între exploatările mi
niere din cadrul Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, pe baza 
realizărilor din luna septembrie 
primele locuri sînt ocupate de:

De două 
lui I de la mina Vulcan 
să se claseze pe loc de frunte nu 
numai între sectoarele de la ex
ploatare ci și în întrecerea cu ce
lelalte sectoare din cadrul combi
natului carbonifer.

Brigăzi destoinice cum sînt cele 
care au în frunte pe minerii Za- 
haria Constantin, Irimin Florian, 
Imbre loan, Nicoară Alexandru și 
Cerceja Vasile au adus aportul 
cel mai însemnat la realizările din 
luna septembrie, ne-a comunicat 
telefonic inginerul Surulescu Dan, 
șeful sectorului I.

Ancheta 
noastră 
la mina Aninoasa

Anul XVI]
XXII №. 4962

Sîmbâtâ
2 octombrie 

1865

4 pag. 25 bani

După 9 luni de activitate, rea
lizările cele mai frumoase le-au 
obținut minerii de la Aninoasa: 
plus 13 500 tone cărbune extrase, 
randamentul planificat depășit și 
procentul de cenușă din cărbune 
mai mic decît cel admis.

Prin aportul adus îndeosebi de 
sectoarele IV, I 
minei Vulcan a 
cini 2 140 tone 
bil și energetic.

Și exploatările miniere din Lu- 
peni șl Petrila au depășit sarcinile 
la producția extrasă — față de 
planul cumulat pe primele 9 luni 
ale anului.

Echipa de zidari condusa 
Ban Ștefan de la șantierul Vul
can (in clișeu) s-a remarcat 
prin buna calitate a finisajelor 
executate Ia noul bloc E 3 cu 
56 apartamente pregătit pen
tru recepție.

V
CumFață de 

anga
jamentMina

Dîlja 108,6 108
Lonea 104,6 104
Petrila 102,9 •’ 101
Aninoasa 102,4 ' 100
Vulcan 101,7 101

Colectivul minei Aninoasa pă
șește pragul ultimului trimestru 
al anului cu un bilanț rodnic: 
o depășire de plan de 13 500 de 
tone, cu indicatorii planului de 
producție realizați. Prin succe
sele înscrise în palmaresul în
trecerii în acest an, colectivul

• Peste tot preocupări mul
tiple • Pentru viitoarele 
succese o bază solidă — re
alizările de pînă acum Ș 0 
condiție primordială — linia 
de front ф Lîngă utilajele 
moderne, oameni competenți 

№ reproș coloanei I.R.T.A

cu 
de 
de 
de

primele trei trimestre ale anului 
un plus de aproape 5 000 tone 
cărbune. Ne mâi rămîn 1000 
tone Spre a ne achita integral
angajamentul anual reînnoit: 6 000 
tone. Vom atinge și acest obiectiv, 
fără îndoială. Iată pe ce mă bazez 
cînd fac această afirmație. Pentru a 
asigura linia activă de front nece-

L D.

(Continuare în pag- 3-a)

a dr. Sarvepalli

La invitația tovarășului Chiv» 
Stoica, președintele Cdnsjliultli. de 
Stat al Republicii Socialiste Rdin'âi*; 
ni a, dr. Sarvepalli Raidhak ishna

. -- s -- . ai s . ,i :-..ț t.1 șa,. .5,1
președintele Republicii India, .vej 
face' o vitită în Republics^ SoaiS- I 
listă România între 7 și 10 octom
brie a. c.
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Lucrind la săparea puțului orb nr. 3 de la mina Dîlja, brigada mine
rului Bartha Coloman a avansat in luna septembrie 27 metri liniari și a 
betonat alți 25 de metri. Comisia de recepție a constatat că lucrarea este 
de bună calitate.

In fotografie schimbul condus de minerul Costijet Nicolae (din brigada 
lui Bartha) pregătit să intre in subteran.

miner a fost Ia înălțimea titlului 
de exploatare fruntașă pe ra
mură.

Pînă Ia sffrșitul anului au mai 
rămas trei luni. Minerilor anino- 
seni le mai stă în față un obiec
tiv însemnat: să înfăptuiască 
integra] angajamentul asumat în 
întrecere — depășirea planului 
cu 15 000 tone de cărbune — să 
încheie cu un bilanț cît mai rod
nic ultimul an al șesenalului, 
spre a crea o bază solidă suc
ceselor din viitorul an — pri
mul an al cincinalului. Ce mă
suri se întreprind Ia Aninoasa 
pe această linie ? Iată tema an
chetei noastre întreprinsă Ia 
această exploatare; cu prilejul 
căreia am primit următoarele 
răspunsuri:

Ing. DUMITRAȘ IO AN,, șeful sec
torului I.

Minerii sectorului nostru încheie

Dincoace și dincolo de maluri

V
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ANUL UNIVERSITAR

loc la 
mine 

deschi- 
a nou-

Ieri, într-o atmos
feră de optimism ge 
neral, a avut 
Institutul de 
din Petroșani 
derea festivă
lui an universitar. In 
aula institutului au 
luat loc membrii 
corpului didactic din 
institut, delegați ai 
unor organizații de 
partid și de masă 
din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiu
lui, studenți.

La festivitatea de 
deschidere au luat 
parte tovarășii Vuș- 
dea Gheorghe, secre
tar al Comitetului 
regional Hunedoara

al P.C.R., Lazăr Da
vid, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, 
Blaj Traian, pre
ședintele Comitetului 
executiv al Sfatului 
popular al orașului 
Petroșani, prof. ing. 
Popa Aron, rectorul 
Institutului de mine, 
candidat în științe 
tehnice.

Adunarea festivă a 
deschisă de că- 
tovarășul conf.

Constantinescu 
prorectorul in- 

care a a-

patria •. noas-

cuvîntul, to- 
Popa Aron, 

deschis 
universitar 

vorbitorul a 
scurt bi- 
activitătii 

universitar 
vorbit des-

dios din 
tră.

Luînd 
varășul
a declarat 
noul an 
Apoi, 
făcut un 
lanț al 
din anul 
trecut, a 
pre condițiile optime 
de trai și învățătu
ră pe care le au 
studenții Institutului 
de mine, a făcut u- 
nele recomandări 
pentru noul an de în- 
vățămînt.

D. GHEONEA 
(Continuare 
în pag;. 3-a)

podul. încet, fă- 
aer de bravadă, 
care au unit

Un „picior" se înfige 
solid în malul de din

coace. Alt picior se în 
fige la fel în malul de 
dincolo. Apoi cele două 
maluri se unesc. Le u- 
nește un sistem viguros, 
și elegant în același 
timp, din beton și din 
fier — 
ră acel 
oamenii
malurile Iși iau uneltele 
și pleacă. La plecare fie
care ar vrea să spună : 
„poftiți, oameni, treceți, 
aveți cale liberă spre 
celălalt mal". Dar n-o 
spune nimeni. Pleacă 
simplu, firesc, așa cum 
au venit, spre alte lu
crări. Cine sînt oamenii 
aceștia ?

Unii dintre ei, despre 
care scriem rîndurile de 
față, lucrează acum 
construcția podului

la 
de

în dreptul mi- 
Un pod de 

cu deschiderea 
metri construit 

prefabricate

autovehicul a 
să circule peste

peste Jiu 
nei Dîlja. 
traversare 
de 40 de
din grinzi 
din beton precomprimat 
e o lucrare pretențioasă 
implicînd o răspundere 
mare. O răspundere co
lectivă în care dulghe
rul, fierarul betonist, be
toniștii, au fiecare par
tea lot. Interlocutorul 
nostru e un tinăr cres
cut la școala marilor 
șantiere. Brigadierul vo
luntar de la Salva-Vișeu 
Negoescu Gheorghe a 
colindat țara în lung și 
în lat. Acum a devenit 
maistru. Colindă și în 
prezent țara unind ma
lurile rîurilor cu poduri 
trainice. De peste zece 
ani construiește poduri.

— Și n-ați avut nici
odată emoții atunci cînd

primul 
pornit 
podurile pe care le-ați 
construit ?

— Lucrările pe care le 
executăm noi sini de cele 
mai multe ori expresii 
ale cutezanței ingine
rești. Dar cutezanța in
ginerească e transpusă In 
fapt de către noi. 
conștiinciozitatea 
tră depinde dacă 
să avem sau nu 
Am avut și eu 
prima oară. Acum 
am. Podul la
crăm acum e al doilea 
de acest fel pe 
construim. Primul 
ridicat peste rîul 
cu vreo doi ani în
Sîntem siguri de ceea ce 
facem — adaugă ca un 
fel de concluzie fostul 
brigadier — pentru că 
lucrăm cu oameni pri-

De 
noas- 

trebuie 
emoții, 
emoții, 
nu mai

care lu-

cate-I 
l-am 

Gilort 
urmă.

cepuți. Ar trebui să-l cu
noașteți.

I-am cunoscut. Pe dul
gherii pe care îi condu
ce Ciobanu Lucian, 
fierarii betoniști ai 
Mazilu Alexandru, 
betoniștii lui tituleăc 
Dumitru. Ciobanu și cu 
dulgherii săi au lucrat 
pînă acum la construc
ția a 15 poduri. Cel de 
aici e al 16-lea. Fierarii 
lui Mazilu montează 6-7 
tone de armătură 
grindă întreagă 
patru zile. Betoniștii lui 
Tituleăc au turnat 
ceeași grindă — 40 m c 
de beton — în două 
schimburi. Acesta e pal
maresul modest al celor 
3 formații ce lucrează 
la pod. E demnă

I. CIOCLEI

(Continuare tn pag. 3-a)

fost 
tre 
univ. 
Ilie,
stitutului, 
rătat semnificația zi
lei de 1 octombrie 
pentru tineretul stu-

a-
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VITRINA DE CURIOZITĂȚI

Zilnic chioșcul T.A.F.L. 
instalat în piața halelor din 
Petroșani 
numeroși 
Petroșani

' pentru a

este frecventat de 
cetățeni, sosiți îh 
fie cu marfă, fie 
face cumpărături, 

vinsătorii chioșcului abîă 
prididesc, uneori sfi-șl ser
vească cliențll. îndeosebi 
au trecere micii. Dar, așa 
cum tonul face mustea și 
modul de servire face.., pof
ta de mînCare. Pe grătar, 
midi sint întorși nu cu fur
culița ci cu mlpa. tar mit- 
nlle sint șterse de vînză- 
tori nu pe vreun prosop 
sau șorț, ci direct pe halat. 
Șl cum halatele vlnzătbri- 
lor nu sînt curate, așa cum 
ar trebui să fie, unor clienti 
le piere pofta de mincare, 
Cei ce nu cred acest luctu 
n-au declt să răsfoiască 

puțin condica de reelamațll 
a chioșcului. Miră însă fap
tul că nici în prezent con
ducerea Ț.A.P.L. Petroșani 
n-a aflat conținutul acestei 
condici. încă nu e prea tîr- 
ziu, 
trebuie
cererea
ților.

deservirea la chioșc
pusă la punct. E 
justificată a clien-

...Două femei călăto
reau in același compar
timent. Una pretindea ca 
fereastra să stea închi
să, cealaltă să fie des
chisă.

— Am să răcesc și 
am să mor — spuse 
prima.

— Dacă geamul rămî- 
ne închis am să mă su
foc de căldură și o să

Băiat bun, dar... cu lipsuri
La cinematograful „Cul

tural" din Lupeni sosesc în 
flecare săptămlnă filme a- 
preeiate ca buna de către 
publicul spectator. De cele 
mal mult» ori Ițisă, Specta
torul de rlnd obține eu greu 
bilete pentru filmul pe ca
te l-a așteptat eu nerăbda
re, Sptinim ,spectatorul de 
rlnd" deoarece există și o 
alta categorie de specta

tori — prietenii casierei de 
la bilete șl cei ai responsa
bilului cinematografului, a- 
câitia, la orice oră, fie chiar 
și cu cîteva minute înain

te de începerea spectacole
lor găsesc bilete cu sigu
ranță. Și încă bilete bune, 
diîi cele „rezervate". In plus 
fată de această situație ce 
se perpetuează de cînd s-a 

deschis noul cinematograf,

Strâdută ou
Străduța cu pricina se 

află în Petroșani, lingă 
Școala generală nr. 2. De 
mai bine de un an cetățe
nii din străzile M. Kogălni- 
ceanu, Gh. Barițiu, Vaslle 
Alecsandri au circulat pe 
străduța respectivă fără nici 
o opreliște. însă in toamna

O solufie ingenioasă

S. VASILESCU

UMOR

capăt apoplexie — spu-

aCestui an 
darii" de 
Petroșani

„gospo- 
la I.C.O. 
au în

sedimineața, la matineu 
perpetuează o altă deprin
dere la fel de neplăcută 
spectatorilor. Casierița Obiș
nuiește să facă glume de 
prost gust: eliberează unor 
spectatori bilete fără nume
re, iar altora bilete cu nu
mere. Și astfel disputele 
pentru focuri intră specta
tori se țin lanț pînă la în
ceperea filmului, uneori 
chiar în prezența responsa
bilului cinematografului. Fă
ră îndoială, este un merit 
al responsabilului Că aduce 
filme bune, dar, după cîte 
se vede, „băiatul bun" 
(după cum îl numesc prie
tenii pe Niță) mai are șl 
lipsuri.

Ar fi cazul să și le lichi
deze pentru a curma ne

mulțumirile justificate ale 
majorității spectatorilor.

bucluc
chis cu un gard accesul pe 
străduță. De ce? Pînă cînd? 
Nimeni nu știe. Se știe însă 
că locatarii străzilor respec
tive, inclusiv copiii care se 
îndreaptă spre școală nu 
sînț înctntați de loc să o- 
colească prin alte străzi, da
torită unui gard așezat fără 
rost în cale. Pe cînd desfi

ințarea gardului ?

ne cealaltă.
Conductorul nu mal 

știa cum să le împace.
-7- Este foarte simplu 

— i se adresă un călă
tor. In locul dumitale aș 
deschide mai întîi fe
reastra să moară prima, 
apoi aș închide-o la loc 
să dea ortul popii cea
laltă. In felul acesta scă
păm de amindouă.

...Savantii din Leningrad, 
Igor Maximov și Nikolai 
Smirnov au stabilit în ur
ma unor cercetări îndelun
gate că atracția Lunii pro
voacă nu numai cunoscu
tele fenomene ale mare- 
elor, ci și variații ale vo
lumului maselor de apă 
antrenate de curentul Golf- 
stream. Acest fapt influen
țează și asupra atmosferei.

Datele obținute de cei 
doi șavanți sînt menite să 
faciliteze prognozele me
teorologice.

11 a ț I c
...Una dintre cele ttial vechi iftsii- 

/ iutii de învăilmînt superior Sin ța
ra noastră se află la Cluj ? în ÎIB1, 
documentele menționează existență 
în oraș a unei academii, în care 130 
d» tineri studiau filozofia, dreptul și 
teologia. Pe acea vreme, Clujul nu
măra 7 500 de locuitori șl era socotit 
cel mai mare oraș din Transilvania, 
Azi, la Cluj, învață peste 15 000 de 
studeiițl. Pentru ei s-au construit noi 
institute, biblioteci și laboratoare, 
precum și un adevărat orășel, care 
cuprinde numeroase cămine, cantine 
Și terenuri de sport.

☆

fum românesc, au ajuns la danclu- 
aia ei atent produs are pieprlatataă 
de a absorbi aproape complet fa
zele . solare. Această capacitate a 
născut ideia realizării unei vechi 
dorințe a oamenilor: obținerea ploii 
la...
pină 
fum, 
dusă 
tract area imediată a acestuia, 
clanșînd ploaia. Intr-o atmosferă se
nină, dar bogată de umiditate, pulve
rizarea aeriană a negrului de fum 
a creat diferențe de temperatură și 
pe această cale, a favorizat forma
rea norilor.

comandă, 
acum au 

pulverizat 
peste un

Experiențele făcute 
arătat că negrul dă 
intr-o cantitate re- 
nor, determină con- 

de-

...Limita de altitudine a mărului 
este de 600-800 m ? Pomicultorul a- 
mator fon Munteanu din Sibiu a reu
șit să mute această graniță la 
1 500 m. După experiențe îndelun
gate și încrucișări pe diverse so
iuri din acești pomi, el a creat un 
măr care poate vegeta la altitudini 
mari, rezistînd bine la variațiile de 
temperaturi, brumă și înghețul tim
puriu, Primii dintre noii meri au 
fost plantați într-o mică livadă la 
Păltiniș, regiunea Brașov. Ei au în
florit mai tirziu cu 40 de zile dectt 
cei de la șes, dar i-au ajuns în ve
getație pe acpștia, rodind fructele în 
același timp. De curînd, pe bază ex
perienței pomicultorului Ion Mun- 
teanu, s-a amenajat în munții Clbl- 
nului prima livadă montană experi
mentală din țara noastră.

ВЙИЛХВ.

...Specialiștii sovietici au 
realizat un nou tip de 
magnetofon cu tranzistori 
de dimensiuni reduse. în
registrările se pot face de

însemnări 
turistice

Dimineață strălucitoare de 
septembrie. Amatorii de 
drumeții din Lupeni, cu ruc
sacurile in spinare, au por
nit sâ urce către pădurile 
din împrejurimi. Unii pentru 

a culege alune, mure sau 
coacăze, alții pentru a-și 
petrece duminica la aer cu
rat, în pitoreștile poieni 
f/isorite si îmbibate de mi
resmele proaspete ale frun
ților îngălbenite...

electricianul Drăgan Mi
hai șt maistrul Fazakaș Ti- 
berlu, prieteni apropiau șt 
turiști pasionați, și-au ales 
pentru ziua respectiva un 
traseu dificil: ascensiunea 
vîrililul Negrele din masi
vul Vî/can, ocolirea tzvoa- 
tblbr plriulUi Braia, pe coa
me. pînă fa stineie lui Mutu. 
far de acolo la cabana Stra
jă. Pornisem împreună ur
cușul, pa o cărăruie șerpui- 
fo printre fagi drepți și 
tnalfl. dincolo de clădirile 
Grupului școlăr minier din 
Lufiefti. întovărășiți de me
lodiile sprintene ale unui 
ritdloreceplat cu translatori. 
Abia trecuse o ora și urcu

(AgerpreS)

In munții noștri,

ra
de

au 
bani 
cînd
Să-l 
sln-

...Negrul de fum poate schimba 
condițiile atmosferice? Un grup de 
cercetători chimiști din tara noastră, 
studiind proprietățile negrului de

de radio, de 
sau de la alt 
Difuzoarele a-

sunetului. înregistrarea

la aparatele 
la picuputi, 
magnetofon, 
sigură o bună reproducere 
a
se face pe două piste, ban
da derulîndu-se cu o viteză 
de 9,53 cm/s. Magnetofonul 
poate fi alimentat de la 
tea, de la baterie, sau 
la un mic acumulator.

...Specialiștii londonezi 
realizat o „casă de 
robot" care, în clipa 
un răufăcător încearcă 
deschidă ușa, formează
gură numărul de telefon al

poliției, dînd astfel semnai 
de alarmă.

...In S.U.A. s-a făcut ur
mătoarea experiență: In
tr-un stup au fost introduși 
faguri, confecționați din 
masă plastică. Cum aceștia 
nu se deosebesc aproape 
do loc de cei naturali, al
binele i-au umplut cu miere.

Folosirea stupilor și fa
gurilor din mese plastice 
va scuti albinele de grija 
„construcțiilor". In felul a- 
cesta ele îșl vor putea con
sacra mal mult timp pen
tru culesul nectarului și 
polenului, fabricind o Can
titate mai mare de miere.
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șul ne-a fost răsplătit d» 
priveliștea zărită de pe 
coama unui pinten de mun
te. In stingă spumega In 
clocot apa plrîului Braia. 
iar în dreapta se zărea, un
deva jos, o bună porțiune 
din Valea Jiului — grupul 
de blocuri al noului oraș 
Urlcani, cartierul Braia din 
Lupeni, termocentrala Paro-

triangulate, vlrful Negrele 
împungea cerul albastru. 
Rotirea privirii, mal cuprin
zătoare acum, dezvăluia pri
veliști noi: Coastele abrup
te ale munților Retezat punc
tate de albeața imaculata a 
stînciior caicaroase ale vîr- 
tului Piatra Piuăle. la nord- 
vest și conturul sinuos al 
coamei Paringului la sud-

In drumeție 
prin munții Vilcan

șeni și siluietele zvelte ale 
blocurilor cu 9 etaje din 
Vulcan. De aici, panorama 
vieții noi a minerilor con
cretizată în sutele de blo
curi. apare într-o perspecti
vă largă... După un scurt 
popas la stineie Negrele 
urcăm din nou, pentru a 
ne opri numai pe virful cu 
același nume. In față, sus.

, undeva pe coamă, se ară
tau, plutind amenințător, 
cîteva suluri de ceată. Dar 
cînd am ajuns acolo, ceata 
dispăruse ca prin farmec, 
absorbită de căldura razelor 
solare. Marcat de vttiui 
piramidal al unul punct de

est. La picioarele noastre 
se așternea priveliștea în
tregii Văi a jiului. îmboldit 
de plăcerea înălțimii la ca
te ne aflăm, sau poale de 
beția aerului curat de mun
te, Mihai Iși exteriorizează 
sentimentele prlntr-un chiot 
prelung. Din Vale, răspund 
din ce în ce mai Încet cî
teva ecouri, pînă sus în li
niștea încremenită.

— Uite o construcție nouă, 
între dealurile Aninoaset. 
zise surprins Fazakaș.

— Cum, nu Știai ? Acolo 
s-a ridicat turnul unul nou 
puț de extracție, modern, 
cu schip, II răspunse Mihai.

— Da, dat In urma ca trei 
luni nu era...

Părăsim cu regret piscul 
tontinutnd discuția. Intr-ade
văr, In flecare an peisajul 
Văii Jiului se îmbogățește 
cu noi construcții social-in
dustriale. Ritmul trepidant 
ai înaintării patriei noastre 
pe drumul socialismului 

culmile comunismuhr 
este cu adevărat impresio
nant...

Ocolim pe o cărăruie de 
munte, tot pe coamă, Cî
teva ștînci golașe și pe ne
simțite lăsăm izvoarele Brail 
îh urmă — zeci de pîriiașe 
mustind apă cristalină de 
sub lespezi de piatră. Tre

cem cumpăna pîraielor Tusu 
Balomir, Braia și, după un 
alt urcuș, de după un stei 
de piatră se ivește panora
ma dealurilor Gor/ulul, pier 
dută în cîmple și învăluită 
într-o pîciă albăstruie. încă 
vreo cîteva ore de drum cu 
trecut pe nesimjite șl am 
ajuns pe plaiul lui Mutu 
la stini, iar de acolo la <.a 
bana Straja. In curtea ca
banei ne-a așteptat o sur
priză plăcută — întîlnlrea 
cu un grup de prieteni, ia- 
cabanierul, cunoștință veche 
ne-a înlîmpinat cu un zîm- 
bet larg, ospitalier:

~~ Bine ați venit, tovarăși
— Bine v-am găsit!

V. STRAUȚ



Cum îiicheinți anul acesta ?

(Urmare din pag. l-a)

nu-

pregătim ata- 
din zona cen- 
mediu. Spre a

sară, vom deschide abatajele 
mărul 3, 4 și 6. Vom avea și două 
abataje rezervă.

Pentru anul viitor 
carea noilor abataje 
trală a orizontului 8 
termine din timp lucrările de pre
gătire, am înființat o nouă brigadă 
de înaintate și am dotat brigăzile cu 
două mașini de încărcat. Trecerea la 
orizontul 8 implică crearea condiți
ilor necesare și pentru transport. In 
această direcție am modificat pan
tele In circuitul puțului 5, am puș 
la punct căile de acces.

In acest an am experimentat în a- 
batajul frontal de pe stratul 3 ar
marea cu stîlpi metalici tubularl și 
grinzi în consolă. In anul viitor vom 
extinde armarea modernă. Pentru îm
bunătățirea asistentei tehnice, ne va 
preocupa Întărirea rolului maiștrilor 

de 
tot

mltilnri, cointeresarea lor față 
crearea de condiții de muncă 
maisbune brigăzilor de mineri.

Mg. GHIDEL PETRU, locțiitorul 
șeful»** sectorului Ш.

Faț<y de angajamentul anual, sec
torul nostru mai are o datorie de 
240 tone. Hotărîrea' noastră e ca 
pînă în 17 octombrie — cînd va 
avea loc adunarea generală de ale
geri în organizația de bază din sec
tor — să realizăm integral angaja
mentul anual — 3 500 tone de căr
bune. In acest scop vom urgenta ex
ploatarea stratului 7 vest, am ata
cat deja pentru luna octombrie aba
tajele cameră nr. 1 șl 4 ce vor fi 
exploatate concomitent cu felia su
perioară.

Pehtm asigurarea realizării sar
cinilor sporite ce ne așteaptă în anul 
viitor, intensificăm lucrările de 
gătlri în stratul 6 vest pentru 
da în exploatare imediat după 
tragerea rezervei din stratul 7, 
executa concomitent atacarea noilor 
felii la abatajele din stratul 5 spre 
a asigura zi de zi linia activă de 
front necesară. In centrul atenției 
noastre se află dirijarea .judicioasă 
a lucrărilor de pregătiri Spre a fi 
terminate în timpul prevăzut.

Pentftr-tierioada care na așteaptă 
țin să subliniez necesitatea ca 
sectorul FVll suprafață să ia toate 
măsurile ca aprovizionarea în timpul 
iernii să se facă cu materiale co-

pre- 
a-1 
ex- 

vom

Dincoace 
și dincolo 
de maluri

(Urmare din pag. l-a)

carecu
fiecare o- 

care discutd

prec&mprimarea bet 5- 
grindă — mai spune

fdrd să 
Cimen- 
fi daii 
turnată 
de feh-

remarcat meticulozitatea 
executa oamenii aceștia 
pe rațiune, felul ‘în 
despre ce înseamnă beton precom- 
primat și ofei preintins. Trebuie să 
știi ceea ce știu ei pentru a pu
tea i caduce 
ne leased.

— pentru 
nului din 
maistrul — de capetele „pachete
lor" de ofel special din grindă va 
trage o tortă de 250 de tone. Be
tonul va trebui să suporte 
se zdrobească forța uriașa, 
tul. agregatele și oamenii 
această tortă. Dacă nu e 
după toate regulile impuse 

. -"Леа de turnare, o astfel de grin
dă, care cintătește peste 70 de 
tone, cedează sub greutatea pro
prie. De aceea oamenii sint exi- 
genti iafă de tot ceea ce fab ei. 
Așa au fost întotdeauna de cind 
Ii cunosc, de cînd lucrez cu ei.

Aici in vecinătatea minei DlIJa, 
in cele două maluri ale Jiului, 
s-au Înfipt adine in pămînt picioa
rele puternice ale podului. Peste 
cîtva timp, picioarele acestea se 
vor uni Oamenii vor pleca apoi 
mai departe la alte poduri. In ur
ina lor, va râmine podul de 40 m 
deschidere, unind cele două ma
luri ale Jiului, parcă vtîttd Să spu
nă in locul constructorilor; „pof
tiți oameni, calea este liberă, tre
ceți pe celălalt mal".

fif rîndurile de fată sfnt o laudă 
ff ț^std a priceperii și hărniciei 
acestor constructori de poduri.

in fapt cutezanța ingi-

cerință
res-

sec-

în acest sens mai aleș aslgu 
funcționării In condiții opti- 
utllajelor în perioada iernii, 
ultilajele, inclusiv cele de re-

respunzătoare și la timp, 
cate în iarna trecută n-a fost 
pectată.

Ing. BURLEC CORNEL, șeful 
torului IV.

Din angajamentul nostru anual 
mai avem de realizat în trimestrul 
IV 1 500 tone. Linie de front pen
tru aceasta vom avea suficientă. In
tensificăm exploatarea stratului 5 
pentru ca în anul viitor să putem 
concentra producția în stratul 3. 
Atacăm o felie nouă la abatajele 
nr. 1, 8, 10 și 11 din stratul 3. In 
anul viitor vom pune In exploatare 
și stratul 4. Tot în cadrul pregătiri
lor pentru anul viitor ne preocupa 
punerea la punct a căilor de trans
port. Am organizat o nouă brigadă 
de întreținere pentru a urgenta a- 
ceste lucrări. Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării am asigurat pe toate 
schimburile echipe de lemnari. In 
scopul creșterii productivității mun
cii în abatajul frontal de pe stratul 
3, am dori să fim' dotati cu stîlp’ 
feromatici și grinzi în consolă.

Ing. LEGRAND IOSIF, mecanic 
șef.

Trimestrul IV coincide cu începe
rea anotimpului friguros. Ne-a preo
cupat 
rarea 
me a 
Toate 
zervă, au fost revizuite și reparate, 
stația de haldare a fost asigurată cti 
un motor de rezervă, au fost izolate 
conductele de aer, iar pentru asigu
rarea aprovizionării cu apă indus
trială am luat măsuri ca amenajă
rile de pe Valea Priboiului (canale, 
bazine etc) să fie curățite. Deci sîn- 
tem cu pregătirile în toi, venirea ier 
nii nu ne va găsi neaslgurați.

La începutul anului ce vine ne aș 
teaptă o sarcină deosebită: trece
rea producției la noul puț principal 
— sud. Pregătirile în acest sens 
le-am început: Am trecut la monta
rea utilajului de deservire, acțiune 
pe care o vom continua pe măsură 
ce vom primi instalațiile 
Ne preocupă, de asemenea, pregăti
rea cadrelor 
noilor utilaje. In acest scop 
din acest an se vor deschide cursuri 
de ridicare a calificării pentru me
canicii care vor deservi întregul 
complex de utilaje atît de la put cît 
și de la noul funicular Aninoasa- 
Coroești.

O necesitate pentru exploatarea 
noastră ar fi dotarea cu pompe de 
înaltă presiune, spre a refula apa 
direct le suprafață și a evita, astfel, 
stațiile de pompe intermediare.

Tov. MITRICI TEODOR, șeful sec
torului VII suprafață.

Pentru a crea condiții optime de 
aprovizionare brigăzilor de mineri 
pe timpul iernii, conducerea sec
torului nostru a preconizat o sea
mă de măsuri. Am trecut la revizui
rea și repararea liniilor de trans
port din incinta depozitului. Se lu
crează la stivuirea materialelor ce 
vor constitui stocul de iarnă.

Avem însă și nemulțumiri. Pregă
tirea pentru iarnă a depozitului ne
cesită în primul rînd mașini pentru 
a transporta lemnul din gara Is- 
efoni la mină și apoi oameni tare 
să deservească mașinile și să sti- 
vuiască materialele.

In privința mașinilor reproșărit co
loanei I.R.T.A. din Vulcan următoa-

necesare.

necesare deservirii 
încă

PROGRAM DE RADIO
3 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 Concert de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 7.15 
„Lâ cabană" — muzică ușoară; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 „Viers, stru
nă și nai" — melodii populare;
8.30 Teatru la microfon pentru co
pii • „Familia Chiț-Chiț",- 9,30 Pa
gini din opera „Madame Buterflv" 
de Puccini, 10,00 „Prono-melodia" 
emisiune muzical — distractivă; 
10,40 Recital Elvis Presley; И,00 
„Răspunsuri la scrisorile ascultăto- 
rilor“ — melodii populare, 11,30 
Varietăți muzicale,- 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Duete din opere; 12,35 
Mic dicționar de muzică ușoară — Clubul voioșiei; 8,30 Pagini alese din 
program la cererea ascultătorilor;
13.30 De toate pentru toți,- 14,20 
„Din pîinia gramofonului" — vechi 
melodii populare: Taraful îoniță 
Bădiță- 15,00 Sport și muzică; 17,40 
Noutăți de muzică ușoâtă; 18,00 
Caleidoscop muzical, 19,00 Muzică

rele : In multe zile ni se trimit ma
șini defecte, nealimentate, fără fâi 
de parcurs, care se retrag apoi din 
programul de lucru pentru reparații 
sau pentru a se alimenta. Uneori 
mașinile sosesc tîrziu. Asemenea Ca
zuri am avut chiar în aceste zile 
cu mașinile nr. 25 235 HD și 25 612 
HD (șoferi Bud Vaslle șl Cocotă 
Petru).

In privința efeetlvului, avem de 
asemenea, nemulțumiri. Ne lipsesc, 
chiar acum, In toiul pregătirilor pan. 
tru iarnă 12 muncitori.

Tov. FEIFR NICOLAE, președinte
le comitetului sindicatului.

O problemă de mare importantă 
care ne preocupă pentru anul viitor 
este pregătirea de cadre capabile să 
realizeze sarcinile de plan sporite. 
In acest Scop comitetul sindicatului, 
împreiină cu Conduceiea minei va 
organiza de la 1 octombrie a.c. 21 
cursuri de ridicare a calificării care 
vor cuprinde 526 de muncitori —- 
mineri, ajutori mineri, mecanici, lă
cătuși, electricieni de mină etc. Pen
tru predarea lecțiilor cuprinse îtt 
programele cursurilor au fost de
semnate cele mai bune cadre tehni
co-inginerești.

Tov. COCOTA DAN, imginerul 
șei al minei.

Angajamentul colectivului nostru 
pe 1965 — depășirea planului anual 
cu 15 000 tone va fi realizat cu 
siguranță. Pentru aceasta avem crea
te toate condițiile. Vrem ca succe
sele din acest an să constituie o 
bază solidă pentru cele din 
viitor. In 1966 ne 
sporite. Producția 
20 000 tone. Deci, 
toare, pentru care 
pe acum. In primul rînd ne preo
cupă asigurarea liniei de front. Vom 
pune accent pe valorificarea rezet- 
veîor interne, extinderea procedeelor 
avansate, a susținerii metalice și a 
inițiativelor privind sporirea viteze
lor de avansare. Cerem însă să fim 
dotați în întregime cu utilajele pre
văzute în planul de aprovizionare 
— nu ca în acest an, iar T.C.M.C. să 
ne pună la timp la dispoziție, anul 
viitor depozitul și rampa de descăr
care a materialelor din gara Iscroni.

Colectivul nostru pășește spre 
ailul viitor cu optimism, cu hotărî- 
rea de a fi la înălțimea sarcinilor 
ce-i revin.

S

IN CONCLUZIE:

anul 
așteaptă sarcini 
minei crește cu 
sarcini mobillza- 
ne pregătim de

• Mina are toate condițiile pen
tru a încheia anul în curs cu sar
cinile de plan 
anuale realizate 
deci „cu dreptul" 
itor.

și angajamentele 
și pentru a păși, 
pragul anului vl-

deosebită pentru• O problemă 
colectivul exploatării — pregătirile 
de iarnă, mai ale» a depozitului de 
lemn. In această direcție, este ne
voie ca depozitul să fie asigurat cu 
efectivul necesar.

• Conducerea I.R.T.A. să ia mă
suri urgente pentru deservirea, în 
condiții optime, a minei iu perioadă 
pregătirilor de iarnă.

• In anul viitor, exploatarea să 
fie dotată cu utilajele prevăzute, iar 
T.C.M.C. să termine la timp rampa 
de descărcare din gara Iscroni.

ușoară; 19,30 Seară de romanțe; 
20,00 Radiojurnal; 20,20 Teatru la 
microfon : Premiera „Maestrul" de 
Elmer Rice,- 21,40 Pagini alese dip 
muzica de operă; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Invitație la dans,- 23,16 Din creația 
enesciană; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Cîntece pa
triotice,- 6,10 Jocuri populare din 
diferite regiuni ale tării, 6,35 Dan
suri din operete; 7,00 Muzică pen
tru duminică dimineața; 7,30 Radio
jurnal,- 7,45 Cîntă orchestra de
muzică populară „Bărăganul"; 8,00 

muzica de balet; 9,00 Arii celebre 
din opere; 9,30 Revista melodiilor 
— muzică ușoară; 10,00 Anunțuri, 
mutică; 10,15 Emisiune muzicală 
pentru cci mici; 10,30 Buletin de 
știri; 10,35 Muzică ușoară; 11,00 
Piese instrumentale de virtuozitate,

Puiu ParaseM- 
va este o bobi
natoare de frun
te în seat Ій a 
lll-a a fabricii 
Vfscozu 
peni.

S-a deschis anul
(Utaia/e d/л pag. f-d)

Din partea corpului didactic au 
vorbit prof. ing. Vasile Poboran șl 
prof. ing. Emil Trufln, șefi de ca
tedre. Vorbitorii au adresat cu
vinte de bun sosit celor mal tineri 
studențl ai institutului, le-au făcut 
recomandări utile, l-au asigurat de 
tirt sprijinul necesar de-a lungul 
anilor de studiu.

Din rindul celor venit* pentru 
prima oară pe băncile Institutului 
de mine a luat cuvlntul Gheorghe 
Crăciun. Tlnărul student a mulțu
mit partidului pentru grija pe care 
o poartă tineretului patriei, a adus 
mulțumiri conducerii institutului 
pentru dragostea cu care au fost 
primiți și înconjurați ei „bobocii", 
și s-a angajat îh numele colegilor 
săi ca, alături de ceilalți studenți 
din institut, să învețe cu perseve
rență.

Uzina de reparat utilaj minier Petroșani
Organizează în 15 octombrie 1955,

la sediul uzinei

UN CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MAISTRU

CONSTRUCȚII METALICE.

Cererile șl actele pentru Înscrierea la concurs se vor depune

pînă în 9 octombrie 1965 la Biroul personal al uzinei.

Informații suplimentare se p iruesc la serviciul organizarea pro-

ducliei al uzinei.

In atenția minatorilor
Comitetul Filialei de vinăloare și pescuit sportiv — Petroșani 

anunță pe vînfitorii care au restanțe de cotizație pe anul 1965, ai 
se prezinte în timpul cel mai scurt posibil la biroul filialei pentru 
a-și achita restanțele, cunoscinfl că, în conformitate cu ordinul nn 
21 000 al A.G.V.P.S. nu mai pot ieși în teren cu arma in perioada 
pentru care nu și-au plătit cotizația, inclusiv sezonul de mistreți șl 
sezonul de iepuri.

11.15 Pagini din operete; 11,40 E-
misiunea „Cinema"; 11,55 Mari fes
tivaluri europene: „Primăvara la 
Praga 1965"; 13,00 Concert de 
prînz; 14,00 Buletin de știri; 14,15 
Arii din operetele lui Johătin 
Strauss,■ 14,30 Cine știe cîștigă;
15.15 'Am îndrăgit b melodie — 
muzică ușoară; 15,40 „La horă-n 
sat” — program de muzică popu
lară; 16,00 Duete din opetele; 16,15 
MuZlttă de promenadă interpretată 
de fanfară; 17,02 „O mie de viori” 
— muzică ușoară; 17,15 Cărți care 
vă așteaptă; 17,30 „Noutățile dis
culpi românesc" — emisiune de 
Edgar Elian; 18,17 Clntă Lucki 
Marinescu — muzică Ușoară; 18,35 
Ciută orchestra de muzică popu
lată „Doina Argeșului" din Pitești; 
19.00 Buletin de știri, 19,05 Con
cert din operete; 19,46 Muzică de 
estradă; 30,00 Piese pentru violon
cel; 20,15 Parada soliștilor de mu
zică ușoară; 21,00 Radiojurnal;
21,30 Melodii populare interpreta-

universitar
în încheiere a luat cuvlntul to

varășul Vușdea Gheorghe, secre- 
tar al Comitetului regional Hune, 
doara al P.C.R., care a reliefat făp
tui că are loc deschiderea primu
lui an universitar în Republica 
Socialistă România. Vorbitorul a 
arătat, in continuare, că studenți
lor de la I.M.P., ca și Cadrelor di
dacticei le revin sarcini sporite în 
acest an universitar, sarcini ce 
pot fi duse cu succes la îndeplini
re numai printr-o muncă asiduă, 
prin dăruire fată de ceea ce are 
de făcut, fiecare și a încheiat do
rind succes tuturor In noul an U-* 
niversitar.

A urmat 
învățătură 
ștească pe 
s-a trecut 
put primele ore de curs din 
an universitar.

premierea studenților la 
și In activitatea 
anul trecut, după 

în amfiteatre. Au

ob- 
care 

înce- 
MU1

te de Ion Crlstoreanu; Șl.30 Mu
zică ușoară; 21,45 Pagini umoris
tice; 22,00 Croazieră muzicală; 
22,30 Ctntăreți de operă; Zenaida 
Pally și 
ietin de 
leston la

Franco Corelli; 23,00 Bu* 
știri, 23,05 De la char- 
surf; 0,52 Buletin de știri •

Cinematografe
3 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cînd Martin avea 14 ani; REPU
BLICA : Brățara de granate; PE- 
TRILA: Pădurea spînzuraților 
seria I și 
buclucaș,- 
CÎnteCdlpr; 
blestemată,-
PAROȘENI: Comisarul Maigret se 
înfurie; LUPENI — MUNCITO
RESC : jungla tragică; BARBĂ- 
TENI: Ciociara.

II; LONEA: Pinionul 
ANINOASA: Regina 
VULCAN: încurcătură
CR1VIDIA: Calebiicb;
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NEW YORK. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

In fața unei săli arhipline, te
norul Ion Piso, artist emerit, prim 
solist al Teatrului de Operă și 
Balet al Republicii Socialiste Ro
mânia, a debutat joi seara la Me
tropolitan Opera din New York în 
Lucia di Lammermoor. El a inter-

Evenimenfele din Indonezia
DJAKARTA 1 țAgerpres).
Postul de radio Djakarta a anun

țat că la 30 septembrie forțe ar
mate din capitala țării, conduse de 
locotenent-colonelul Untung, susți
nute și de alte unități ale forțe
lor armate indoneziene „au lansat 
o operațiune" pentru a preîntîm- 
pina „acțiunea unor generali care 
plănuiau o demonstrație de forță 
la 5 octombrie". Comunicațiile și 
instituțiile vitale au fost puse sub 
control. Untung a anunțat că „pre
ședintele Sukarno este sănătos și 
se află sub protecție și că a fost 
creat un consiliu revoluționar".

Ulterior, postul de radio Djakar
ta a relatat că „vineri după-amia

Vilcanal Taal oiatt ptihte 
I ni. tiNlie 
h orite Dtutnl

MANILLA 1 (Agerpres).
Se pare că pînă acum vulcanul 

Taal nu și-a irosit încă rezervele 
de lavă și noroi, un nou crater 
deschizîndu-se pe versantul de est. 
^zvirlind, la intervale de aproxi
mativ 30 de secunde, jeturi de 
vapori și noroi încins la peste 300 
metri înălțime. Această activitate 
neîntreruptă — a declarat Alcaraz, 
rectorul comisiei vulcanologice 
venite la fața locului, dovedește 
că o nouă erupție se poate pro
duce în orice moment. Iar un 
geolog american este de părere că 
lacul însuși se poate transforma 
în crater vulcanic.

Situația locuitorilor s-a agravat 
și mai mult în urma apariției 
unor noi fenomene. Pămîntul în
cepe să fie brăzdat de fisuri ce se 
adîncesc cu repeziciune. De la 
noul crater pînă la rîul Calaca 
s-a căscat o uriașă crăpătură, a 
cărei adîncime atinge 12 km. A- 
pele rîului s-au revărsat. Se aș
teaptă ca o localitate întreagă, 
Lemery, să se scufunde. „Dacă a- 
ceste fenomene vor continua, a 
anunțat postul de radio Manilla, 
insula va fi ruptă in două".

LONDRA, Intr-o statistică dată 
publicității la Londra se arată că 
în întreaga lume s-au pierdut în 
anul 1964, 249 de vase cu un to
naj de 558 200 tone.

Statisticile mai arată că în anul 
1964 în întreaga lume capitalistă 
au existat 40 859 de vase cu un 
tonaj total de 152 999 621 tone.

BOGOTA. Clădirea unei școli pu
blice din Pensylvania, localitate si
tuată la aproximativ 165 km nord- 
est de capitala Columbiei, s-a pră
bușit în timp ce circa 800 de elevi 
și profesorii acestora se aflau la 
cursuri. Unul din elevi a fost ото- 
rit, tar alții au fost grav răniți.

ROMA. Ministrul apărării al Ita
liei, Giulio Andreotti, a declarat 
că joi a fost lansată — de pe po
ligonul experimental din Sardinia 
— o rachetă-sondă italiană de ti
pul „Skylark", cu ajutorul căreia 
se vor face diferite experiențe ști
ințifice în atmosferă. Lansarea a 
fost efectuată în cadrul unui pro- 

pretat rolul lui Edgardo alături de 
celebrii interpreți de operă — so
prana Anna Moffo și baritonul 
Mario Sereni. Spectacolul s-a bu
curat de succes. Interpretarea Iui 
Piso a fost viu aplaudată de pu
blic.

Artistul român urmează să a- 
pară din nou pe scena lui Metro
politan Opera în opera Faust de 
Gounod 

ză, șeful forțelor armate indone
ziene, generalul Nasution a zdro
bit lovitura de stat condusă de 
locotenent-colonelul Untung", prin 
unități ale armatei conduse de ge
neralul Suharto. Postul de radio a 
menționat că „președintele Sukar
no este sănătos și în afară de orice 
risc, că cei răspunzători de lovi
tura de stat au fost arestați, iar 
în capitala Indoneziei a fost res
tabilită ordinea". Generalul Suhar
to, care a preluat conducerea ar
matei, a declarat că „sprijină pe 
deplin pe președintele Sukarno". 
S-a anunțat totodată că militarii 
de sub conducerea lui Untung „ar 
fi capturat mai mulți generali", că 
generalul Yanibn ministrul forțe
lor terestre, a fost ucis, iar gene
ralul Nasution rănit.

Radio Djakarta, anunțînd că co
mandantul militar din Java Cen
trală, colonelul Suhirman s-a de
clarat de partea lui Untung, a 
transmis telegrame din partea ge
neralului Suharto ofițerilor din a- 
ceastă regiune cerîndu-le să opu
nă rezistență lui Suhirman.

Planul economic al Italiei
ROMA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Mărgineanu, transmite:
Planul economic al Italiei pentru 

anul 1966 a fost prezentat spre 
dezbatere parlamentului după ce a 
fost aprobat în Consiliul de Mi
niștri. In raportul prezentat Con
siliului de Miniștri, ministrul bu
getului, Giovanni Pieraccini, a de
clarat că în primele 10 luni ale 
anului 1965 activitatea productivă 
a cunoscut un ritm mai lent, di
ficultățile economice fiind prezen
te, în special în sectoarele con
strucțiilor industriale, textile și 
mecanice. Potrivit datelor oficiale, 
producția industrială va fi la sfâr
șitul acestui an mai mare cu 4,5 
la sulă dar este de semnalat că 
inițial era prevăzut un spor de 6 
la sută. Venitul național va înre
gistra o creștere de numai 3 Ia 
sută, față de 5 la sută cît era pre
văzut. Totodată, față de ritmul 

gram științific stabilit în comun de 
Ministerul Apărării al Italiei și 
Centrul european de cercetări spa
țiale.

BRASILIA. Președintele Braziliei, 
Humberto Castello Branco, a semnat 
convenția O.I.M. (Organizația Inter
națională a Muncii), care interzice 

In cîieva rin duri
discriminarea la angajări pe motive 
de rasă, sex, opinie și origină so
cială.

RIEKA. Lucrările de construcție 
a unei hoi rafinării de petrol din 
apropierea portului Rieka din Iu
goslavia se apropie de sfirșit.

Rafinăria va intra în funcțiune 
în toamna aceasta, cind va pre
lucra aproximativ 1 300 000 tone de 
țiței anual și va produce benzină 
cu cifră octanică superioară și 
alte produse petrolifere.

Corneliu Mănescu
NEW YORK 1. — Trimisul spe

cial al Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite:

La 30 septembrie, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a oferit un dineu la se
diul misiunii permanente a țării 
noastre pe lîngă O.N.U., în cinstea 
unor delegații prezente la sesiune.

Au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S,, Alex Quaison Sackey, 
ministrul afacerilor externe al 
Ghanei, Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
Hasan Esat Isîk, ministrul aface
rilor externe al Turciei, Luis Vidai 
Zalgio, ministrul afacerilor exter
ne al Uruguayului, senatorul Gia- 
cinto Bosco, șeful delegației ita
liene, Akira Matsui, șeful delega
ției Japoniei, președintele Consi
liului Economic și Social al O.N.U., 
Karoly Csatorday, reprezentant

Accidentele de muncă în R. F. G.
BONN 1 (Agerpres).
Ziarul „Blinkfeuer", care apare 

la Hamburg, arată că numărul ac
cidentelor de muncă la întreprin
derile din Republica Federală Ger
mană s-a mărit cu 10 la sută în a- 
nul 1964. Potrivit datelor oficiale, 
în anul acesta numai în industria 
metalurgică și prelucrătoare mai 
mult de un milion de muncitori au 
avut de suferit în urma acciden
telor de muncă și datorită bolilor 
profesionale. In întreprinderile a- 
cestei ramuri industriale, au 

preconizat în domeniul creșterii 
producției agricole — 3 la sută, 
datorită furtunii care a bîntuit în 
Italia la sfirșitul lui august, cînd 
au fost distruse culturile pe zeci 
de mii de hectare această cifră va 
fi, de asemenea, în scădere la sfîr- 
șitul anului.

Pentru 1966 cifrele cuprinse în 
planul economic oglindesc dificul
tățile existente în diferite sectoa
re. In privința investițiilor produc
tive — publice și private luate la 
un loc — pentru anul viitor se 
prevede o creștere de 8 la sută 
ceea ce echivalează de fapt cu 
ritmul anului 1964 care, la rîndul 
său, era inferior cu 10 la sută față 
de 1963.

Modificări substanțiale privesc 
comerțul exterior unde în urma 
înregistrării unui excedent în ba
lanța de plăți, s-a stabilit in ca
drul planului reducerea ritmului

DJAKARTA. Agenția Antara anun
ță că un nou vulcan a început să e- 
rupă în insula Lombok, în apropiere 
de insula Bali, emanînd zilnic fum și 
emițind zgomote surde. Un grup de 
savanți care a asistat, în ultimul 
timp, la mai multe erupții ale vulca
nului a arătat că acestea nu sînt. 
deocamdată, primejdioase.

CIUDAD DE MEXICO. Ultimele 
,cifre oficiale arată că valoarea 
totală a daunelor provocate de u- 
raganul Hazel, care s-a abătut la 
sfirșitul săptămînii trecute asupra 
orașului Mazatlan, situat pe coasta 
Pacificului, în Mexic se ridică Ia 
suma de 8 milioane dolari. Peste 
5 000 persoane au rămas fără a- 
dăpost, 21 de vase pescărești au 
fost scufundate, iar numeroase al
tele au fost azvîrlite pe țărm. U- 
raganul a distrus In întregime 

permanent al Ungariei, președin
tele Comitetului Politic al Adună
rii Generale, Kurt Waldheim, șeful 
delegației Austriei, președintele 
Comitetului O.N.U. pentru folosi
rea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, Mehdi Văkil, șeful dele
gației Iranului, Urnit Haluk Bayul- 
ken, secretar general al ministe
rului afacerilor externe al Turcie!, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. Fedorenko, reprezen
tantul permanent al Turciei la 
O.N.U. Orhan Eralp, senatorul u- 
ruguayan Hector Paysse Reyes și 
E. K. Dadzie, membru al delega
ției ghaneze, ambasadorul Ghanei 
la Buqurești.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mihail 
Hașeganu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U. și alți 
membri ai delegației Republicii 
Socialiste România.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

suferit accidente mortale 1 132 
de muncitori, iar 19 000 și-au 
pierdtit parțial capacitatea de 
muncă. După cum se spune în bu
letinul de presă al partidului U- 
niunea creștin-democrată „Deut
schland Uniondienst", protecția 
muncii și asistența medicală în 
întreprinderile din R.F.G. sînt ne
glijate. La toate întreprinderile, se 
spune în buletin, lucrează numai 
417 medici. O situație și mai grea 
se constată în întreprinderile mici, 
unde lucrează numai 43 de medici.

pe 1966
exporturilor și sporirea importuri
lor. Se prevede ca exportul să 
sporească numai cu 8 la sută în 
comparație cu 1965, față de un 
spor de 17 la sută in acest an în 
comparație cu 1964, în timp ce im
porturile vor face un adevărat salt 
înregistrînd un spor de 28 la sută 
în 1966. Analizînd procentul creș
terii salariilor presa italiană men
ționează că ed reprezintă un pro
cent de creștere inferior față de 
ultimii doi ani. Această curbă do
vedește că masa salariaților re
simte efectele încetinirii ritmului 
dezvoltării economice finind sea
ma de mărirea preturilor la unele 
mărfuri, a chiriilor și impozitelor. 
Cifrele prevăzute în domeniul in
dustrial — explicate de cercurile 
oficiale prin starea conjunctuială 
a economiei — oglindesc faptul că 
industria italiană folosește doar 
70—80 la sută din capacitatea sa.

50 000 acri cultivați cu porumb, 
bumbac etc.

SOFIA. La 30 septembrie la So
fia a fost semnat protocolul cu 
privire la schimburile de mărfuri 
dintre Bulgaria și Finlanda pe a- 
nul 1966, informează agenția B.T.A.

Potrivit protocolului, volumul 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări va spori în anul viitor 
cu 9 000 000 dolari.

MAXERU. Un enorm diamant de 
527 de carate a fost descoperit de o 
familie din Basutoland în timp ce-și 
lucra mica suprafață de pămînt de 
zece pe zece metri. Diamantul a fost 
vîndut imediat unui bijutier cu 
58 000 lire sterline.

BOGOTA. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, începînd de mier
curi 53 de funcționari ai tribunalelor 
din Columbia au declarat greva foa
mei în semn de protest împotriva re
fuzului Ministerului Justiției de a le 
mări salariul.

Sesiunea SovieîolBi tain 
al II. П. I. S.

MOSCOVA 1 (Agerpres).
La 1 octombrie s-a deschis la 

Kremlin cea de a 6-a sesiune a 
Sovietului Suprem consacrată exa
minării problemei îmbunătățirii 
conducerii industriei și aprobării 
decretelor Prezidiului Sovietului 
Suprem. La sesiune participă circa 
1 500 deputați ai Sovietului Uniu
nii și Sovietului Naționalităților.

Kiril Mazurov, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat un ’ raport cu 
privire la propunerile de îmbună
tățire a conducerii economice, a- 
probate de recenta Plenară a Co
mitetului Central al P.G.U.S. Au 
început apoi dezbaterile pe țjiargi- 
nea raportului. Lucrările seâțunii 
continuă.

A* ---------- «!k

Experiențe efectuate 
cu o rachetă franceza

PARIS 1 (Agerpres).
Centrul național de studii spa

țiale francez a lansat joi de la 
poligonul din Hammaguir o rache
tă de tip „Rubis", care a atins o 
altitudine de 1760 km, superioară 
celei prevăzute prin calcule. Ra
cheta conținea aparatura necesară 
măsurării nivelului zgomotelor ra- 
dioelectrice de origine cosmică și 
a concentrației protonilor și ioni
lor grei în straturile superioare 
ale atmosferei. Agenția France 
Presse relevă că experiența a fost 
încununată de succes.

Revista „The Nation" despre:

Declinul
Departamental 

d( Stat
WASHINGTON 1 (Agerpres).
Revista „ТЛе Nation" îți con

sacră editorialul unui fenomen pe 
care 11 consideră neliniștitor In cel 
mai înalt grad: felul în care De
partamentul de Stat este ignorat 
sau de-a dreptul Înlăturat în ela- , 
borarea politicii externe americă- ' 
ne de către Departamentul Apără? 
Hi și diferite organisme militare. 
„Este vorba de un declin real ăl 
Departamentului de Stat, de înlo
cuirea sa treptată de către Depar
tamentul Apărării,. scrie revista. 
S-ar spune că Departamentul de 
Stat și diplomații civili cedează 
militarilor locul și răspunderile 
care le revin. Situațiile critice din 
întreaga lume ajung astfel să fie 
definitive din punctul de vedere 
al Statelor Unite in termeni mili
tari, iar diplomația propriu-zisă a 
ajuns să capete un rol secundar 
— in ipoteza că mai păstrează 
vreunul".

NIGER
Primele alegeri 
prezidențiale

NIAMEY 1 (Agerpres).
In Niger au început alegerile 

prezidențiale — primele de la do- 
bîndirea independenței de către a- 
ceastă țară. La vot participă peste 
1 700 000 de alegători. Singurul 
candidat în alegeri este Hamani 
Diori, actualul președinte al Ni
gerului. Potrivit postului de radio 
„Niamey" Hamani Diori a făcut 
joi o declarație în care a arătat, 
printre altele, că perioada urmă
toare va fi o perioadă de eforturi 
în domeniul lichidării analfabetis
mului, îmbunătățirii învățămîntului, 
a creșterii culturii naționale. El 
și-a exprimat speranța că apropia
tele alegeri pentru Adunarea Na
țională a Nigerului vor constitui 
o „afirmare a unității naționale a 
țării".
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