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• Simbătă, 30 octombrie, 34 
de elevi de la Grupul școlar 
miriier din petroșani vor ple- 
ca\într-o excursie prin țară 
cu autocarul O.N.T. Carpați. 
Ei vor vizita obiective indus
triale și social-culturale pe 
traseul Alba-Iulia, Cluj, Baia 
Mare, Oradea, Arad, Oțelul 
Roșu.

• Teatrul de stat din Reșița 
prezintă azi, la ora 18, și Ia 
ora 20. in sala palatului cultu
ral din Lupeni spectacolul 
„Noaptea la drumul mare" de 
Renăio Lelli, în românește de 
H. Radian. Același spectacol a 
fosl prezentat ieri la Lonea și 
s-a bucurat de succes.

• In vederea asigurării a- 
provizionării populației din 
Valea Jiului pentru perioada 
sezonului rece, la depozitul 
O.L.F. Petroșani se insilozează 
însemnate cantități de zarza
vaturi, legume și fructe. Pînă 
ieri planul de însilozări la zi a 
fost depășit la unele sortimen
te. Au fost insilozale peste plan 
150 tone de cartofi, precum și 
51 tone de murături diferite și 
35 tone de bulion.

• Azi, Ia ora 16, în sala po- 
picăriei din Lupeni va avea 
loc o intilnire intre formația 
de. popice „Voința" din loca
litate șl „Voința" Petroșani, 
conțină pentru campionatul re
publican de popice, faza oră
șenească, pe echipe.

De la începutul lu
nii octombrie, secto
rul IV de la mina Pe- 

‘ triJa se află în frun
tea întrecerii dintre 
sectoarele productive 

din cadrul Combina
tului carbonifer Valea 

r~-§rtllui. Prin vrednicia 
^dovedită îndeosebi de

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

)
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ACTUALITATEA

Phis 3000 tone cărbune
brigăzile minerilor Ce- 
pălău Aurel, Szabo 
Carol, Cordea Victor, 
Ionita Aurelian, Tă- 
nase loan și Alexe 
Constantin, buna or
ganizare a muncii și 
întărirea disciplinei, 
pînă ieri dimineață, a 
fo<st înregistrat un

; â
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Obiective prezentate 
la recepție

După ce în primăvară a fost pus 
în funcțiune funicularul de șist, la 
complexul de la suprafața minei Lo- 
nea П, constructorii de la T.C.M.M. 
au prezentat Ia recepție încă trei 
obiective: casa compresoarelor
(avînd instalate trei compresoare 
a 45 m c fiecare), turnul de răcire 
a apei și tabloul de distribuție. La 
jumătatea lunii noiembrie, construc
torii urmează să termine, parțial, 
platforma pentru materiale.

LECTORAT TEHNIC 
PENTRU 
INGINERI
Recent și-а reluat cursurile, în 

noul an de învățămînt, lectoratul 
tehnic pentru ingineri organizat de 
Comisia inginerilor și tehnicienilor 
de pe lingă Consiliul local al sin
dicatelor Petroșani.

Continnind ..activitatea începută 
din anul trecut, în cadrul căreia 
și-a dovedit din plin rolul impor
tant pe care îl are în îmbogățirea 
cunoștințelor tehnico -profesionale 
ale inginerilor, lectoratul contri
buie la înarmarea cadrelor tehnice 
din exploatările miniere cu cele 
mai noi realizări din domeniul 
mineritului, cu metodele avansate 
în vederea tealizării cu succes a 
importantelor sarcini pe care Di
rectivele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. le pune în fața ex- 
ploaiărilor miniere din Valea Jiu
lui.

In acest an de învățămînt, lecto
ratul tehnic și-a început activita
tea cu două secții : exploatări mi
niere și electromecanică minieră. 
Aceasta constituie — așa cum a

plus de 3 030 tone 
cărbune, iar randa
mentul planificat pe 
sector a fost depășit 
cu 420 kilograme pe 
post. Există astfel 
perspectiva ca angaja
mentul anual — de 
2 000 tone cărbune 
— să fie depășit.

Anul XVII

XXII Nr. 4984 

t Joi
28 octombrie

1965

4 pag. 25 bani

Comitetului Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman 
cu privire la întocmirea 

Istoriei P. C. R
Congresul al IX-lea al Partidu

lui Comunist Român îa stabilit să 
se elaboreze o Istorie a P.C.R., ca
re pornind de la începuturile miș 
căni muncitorești, să prezinte în
tregul drum de luptă al clasei 
muncitoare, al Partidului Comu 
ni'st Român — organizatorul și 
conducătorul luptei pentru elibera
rea socială și națională a poporu 
lui, în strinsă legătură cu reali
tățile politico-economice și sociale 
ale fiecărei etape de dezvoltare a 
țării noastre.

Redînd lupta eroică desfășurată 
de comuniști, Istoria partidului tre
buie să constituie un puternic 
mijloc de educare a membrilor 
partidului, a tinerei generații, a în 
tiregului popor, în spiritul glorioa 
selor tradiții ale mișcării revolu 
ționare din țara noastră, ale Parti
dului Comunist Român, conducă
torul încercat al luptei pentru li
bertatea și fericirea poporului. In 
aprecierea activității partidului în 
anii ilegalității, va trebui să se ți
nă seama de împrejurările grele în 
care a fost nevoit să activeze, a- 
nalizîndu-se în spirit critic hotărî- 
rile Congreselor și alte documente 
de partid din peîîoada respectivă, 
ideile și tezele greșite pe care le 
cuprind în probleme importante 
de tactică și strategie.

In vederea aducerii la îndepli
nire a acestor indicații ale Congre 
sului al IX-lea al P.C.R., Comite 
tul Executiv al Comitetului Cen ■ 

subliniat tov. ing. Caramete Vasile 
din partea C.I.T. în cuvîntul rostit 
cu prilejul inaugurării cursurilor 
— ridicarea pe o treaptă superioa
ră a activității lectoratului. Atît 
în cadrul secției exploatări minie
re, cit și al celei mecanice, vor fi 
expuse prelegeri axate pe cele mai 
importante probleme tehnice pe ca
re le ridică procesul de producție, 
progresul tehnic in bazinul nostru 
carbonifer.

însuși programul lectoratului re
flectă acest lucru. In prima ședin
ță de cursuri, ținută în cadrul sec
ției exploatări, a fost prezentat un 
valoros studiu întocmit de ingine
rii Cocotă Dan, Simionescu A. și 
Dumitraș loan privind experiența 
acumulată în Valea Jiului în po- 
direa cu plasă metalică a abataje
lor din straiele groase și perspec-

Ing. I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în patina iV-a
Vizita tovarășului Gheorghe

Apostol in R.P.D. Coreeană.
O.N.U. — Dezbaterile din

cadrul unor comitete, 
încordarea situației din 

capitala dominicană.
Greva minerilor chilieni.

I 

trai al Partidului Comunist Român 
hotărăște :

1. — Ținînd seama de însemnăta
tea acestei lucrări, precum și a în
tregii activități de cercetare a pro
blemelor de istorie a partidului, 
se constituie o Comisie a Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
pentru Istoria partidului, avînd ur
mătoarea componentă: Nicolae 
C'eaușescu — președintele Comi
siei, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, A- 
lexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Manea Mă- 
nescu.

2. — Intr-o primă etapă se va 
intocmi o lucrare sintetică (schi
ță a Istoriei partidului), care să în
fățișeze, în lumina indicațiilor Con
gresului al IX-lea, drumul parcurs 
de mișcarea muncitorească și de 
partidul nostru, acordînd o deose
bită atenție aprecierii juste, știin-, 
tifice a liniei politice, a hotărîrilor 
și acțiunilor partidului în diferite 
etape.

La întocmirea lucrării vor lua 
perle lucrători ai Institutului de is
terie a partidului, ai Institutului de 
istorie și ai Institutului de econo
mie ale Academiei Republicii So
cialiste România, ai Școlii superi
oare de partid „Ștefan Gheorghiu", 
ai Editurii politice, cadre de partid 
din ilegalitate.

Lucrarea va apare în cursul a. 
nului 1966.

3. — După apariția lucrării de 
sinteză se va trece la întocmirea 
unei lucrări de mai mari propor
ții ,- Istoria Partidului Comunist Ro
mân. care urmează să fie gata pî
nă la sfîrșitul anului 1967.

In acest răstimp, pe baza con
cluziilor ce se vor desprinde din 
discutarea lucrării de sinteză, vor 
fl editate o serie de lucrări mono
grafice privind momente importan
te ale istoriei partidului: începu
turile mișcării muncitorești din ța
ra noastră, răscoala din 1907, greva 
generală din 1920, luptele munci
torilor ceferiști și petroliști din 
1933, insurecția armată din 1944, 
participarea României la războiul 
antihitlerist, instaurarea și conso
lidarea puterii populare, construi
rea orinduirii socialiste.

Pe drumul de costișă ce du
ce... de la Aninoasa sud la 
Coroești, tractorul transportă 
materiale pentru construcția 
noii linii de funicular.

V W

FAR A 
SUPĂRARE

Bună dimineața tovarășe di
rector Hurezanu. Vă reamin
tim povestea aceea de dumi
nică. . Urită poveste I E 
drept, dumneavoastră n-avețt 
nici o vină. V inovați sint 
subalternii dumneavoastră. Și 
nu lofi. Numai dai: șoferul 
Imoșan Nicolae și distribuito
rul Pociovălișteanu NUrcea. 
Auzi dom'le ! Să lase oame
nii din cartier fără pline. 
Nu-i bine. Cred că sînteți de 
acord cu noi. Știți, de altfel, 
exact cum s-au petrecut lucru
rile, minus ultima parte.

Totuși să mai recapitu
lăm o dată. Deci, in jurul orei 
10, în fața magazinului tir. 132 
s-au prezentat două mașini ale 
fabricii de pline.

Cea cu pline interemdia- 
ră avea intiietatea. Sosise cu 
un minut mai înainte. Da, dar

Scrisori 
deschise
ultima avea de adus numai 40 
kg pline. In această situație 
distribuitorul Olaru Ștefan și-a 
făcut un calcul simplu „Ce să 
aștept pînă se descarcă cele 
300 kg pline inlermedmră. Du
rează prea mult". Și omul a 
umplut un coș și l-a dus in ma
gazin. Pînă aici toate bune. Ei, 
dar cind au văzut distribuito
rul Pociovălișteanu și șoferul 
Imoșan de la mașina cu inter
mediară s-au făcut foc și pară: 
Cum a Îndrăznit Olaru să des
carce înaintea lor ? I Și, 
s-au supărat nu numai pe co
legul lor ci și pe vinzătoarea 
Tomescu Ana, și pe locuitorii1 
din cartierul Constructorul ca
re se aprovizionează cu pîine 
de la acest magazin. Și dacă' 
s-au supărat, au inchis mași
na, au dat drumul Ia motor 
și... drumul. Așa s-a făcut că 
in loc de 300 kg pline' inter
mediară cit a fost comandat, 
în magazin s-au adus numai 
30 kg. Primii cumpărători la 
rînd au apucat să cumpere 
pîine, ceilalți... s-au uitat du
pă mașină. Cineva a făcut pro
punerea să vi se aducă fa cu
noștință cele întlmplate. Și vi 
s-au adus de către vinzătoarea 
Tomescu Ana. I-ați dat drep
tate. Ați pus mina pe telefon, 
ați dat dispoziția ca intr-o ma
șină să se încarce 100 kg pli
ne intermediară și să fie adu
să de urgență la magazinul 
cu pricina. Bravo. Felicitări 
pentru operativitate. S-au bu
curat cetățenii din cartier. Pă
cat însă că s-au bucurat prea 
repede. De la iabrică nu a 
sosit nici o mașină.

Păi spuneți și dvs., treabă e 
asta 1

De asta v-am scris. Nu-i bi
ne ce au făcut. De ce să se 
supere pe un întreg cartier 
pentru un coleg ? Și apoi e 
vorba un pic și de autoritatea 
dumneavoastră. Ați dat o dis
poziție, de ce n-au executat-o ?

Noi, tovarășe director, cam 
atît am avut de spus. Ne o- 
prim aici și... așteptăm măsuri. 
Și știți cum ? In așa iei Incit 
subalternilor dumneavoastră să 
le treacă pofta să se mai su
pere pe cumpărători.

Cu salutări, 
N. DREPTĂȚITU



STEAGUL ROȘI

SÎR6UIMTA
• Acolo unde esfe 

mai util

• Aprecia! de or
tacii săi

In darea de seamă prezen
tată de curind in fata adună
rii generale < a organizației de 
partid de la sectorul II al mi
nei Lonea se face și următoa
rea apreciere : „...prin desfășu
rarea unei munci permanente 
de educație care a condus la 
creșterea avîntului in muncă, 
a spiritului de răspundere față 
de îndatoriri, șe dxpiică fap
tul că membri de partid ca 
Iacob Nicoîae, Boboc Marin și 
Colda loan, care munceau îna
inte la regie, au cerut să fie 
repartizați la brigăzi".

Iacob Nicoîae a plecat la a- 
batajul unde lucrează brigada 
evidențiată a lui Molnar Tra
ian,- Golda Ioan s-a încadrat 
la o brigadă de pregătiri.

Dar Boboc Marin — cei din fo
tografia alăturată ?

O vreme a muncit la supra
față, la transport. Apoi, timp 
de un an, a fost semnalist la 
puțul orb nr. 7. Aici, la ori
zontul 655, vedea cum pleacă 
spre ziuă convoaiele de vago- 
nete încărcate cu rodul mun
cii celor din abataje. Știa că 
și munca de cuplător-semnalist 
își are importanța ei. Avea 
Insă convingerea că ar putea 
să fie mai de folos lucrînd 
într-un abataj. Și mai știa că 
de greutăți n-a fugit niciodată...

La începutul lui iulie i-a fost 
satisfăcută cererea și de atunci 
Marin este vagonetar în bri
gada evidențiată a lui Buhuă- 
escu Vasile, de la abatajul nr. 
803, din stratul 3. După o lună 
s-a înscris Ia școala de ajutori 
mineri unde se dovedește a fi 
unul dintre cursanții silitori.

Șeful de brigadă se declară 
mulțumit de noul vagonetar. 
SI ceilalți ortaci 11 apreciază 
pe Marin pentru hărnicia sa, 
pentru felul cum știe să se a- 
propie de oameni și să se facă 
Stimat.

Qnd fotoreporterul nostru 
в-a prezentat la mina Lonea 
П 1 s-a făcut propunerea să-1 
fotografieze și pe Boboc.

— Marin merită; doar este 
unul dintre vagonetarii cei 
mai sirguindoși de la 803. 
De-ar fi toți vagonetarii noș
tri ca Boboc...

Mecanicul principal de turbină SAVA IOAN de la termocentrala Paroșeni este un meseriaș priceput. 
Iată-1 executind o manevră.

CARTEA DE VIZITĂ A VIITORULUI IN8INER
In numărul 4968 din 9 octombrie al ziarului nostru a apă

rut materialul intitulat: „Cartea de vizită a viitorului inginer1'. 
In Contextul articolului, tovarășii conf. ing. Lețu Nicoîae și Dul- 
fu Ioan, student în anul IV, își spuneau părerea despre 
profilul intelectual și moral al inginerului de mîine, despre 
modul cum trebuie să se pregătească studenții pentru viitorul 
ce-i așteaptă, aduceau unele amănunte în legătură cu începu
tul anului universitar.

Despre aceeași carte de vizită,- tovarășul conf. ing. 
Iliaș Nicoîae adaugă :

exploatare care poartă responsabili
tatea față de stat pentru exploatarea 
corectă a zăcămintelor. Exploatarea 
materiei prime minerale din subsol 
se face de obicei în condiții dificile. 
Ea este legată de pătrunderea cu un 
arsenal de mașini și mecanisme la 
mari adîncimi în scoarța pămîntu- 
lui, unde minerul se întilnește cu 
forțele oarbe ale naturii: presiunea 
minieră, apele subterane, temperatu
ra înaltă a rocilor, gazele toxice, e- 
rupțiile de gaze și praf de cărbune, 
surpări etc. De aceea, inginerul mi
nier răspunde în fața societății de 
securitatea muncii pline de abnega
ție a minerilor. EI trebuie să cu
noască principiile și metodele de 
deschidere a zăcămintelor, sisteme
le de exploatare, tehnologia lucră
rilor miniere pe baza tehnicii mo
derne. Dar pentru a cunoaște toate 
acestea, pentru a fi la înălțimea 
responsabilității pe care o are față 
de stat, viitorul inginer trebuie să-și 
însușească de pe acum, pe băncile 
institutului, un bagaj sporit de cu
noștințe, care să-i permită rezolva

RĂSPUNS LA 0 ÎNTREBARE
sînt pentru sezonul rece. 
In ceea ce privește ten
dința modei, ea reflectă 
o mare fantezie în toate 
sortimentele de îmbră
căminte.

In scopul satisfacerii 
cît măi bune a preferin
țelor cumpărătorilor, au 
fost adoptate o linie cu 
caracter apropiat celei 
clasice și o alta în ca
re au fost incluse croieli 
conforme tendințelor noi 
in modă.

Dar mai întîi, cîteva 
din noutățile modei fe
minine actuale. Taioarele 
se caracterizează prin 
linii lejere, lungimi di
ferite, nasturi la două 
rînduri, cordoane, buzu
nare, diferite forme de 
gulere, elemente ce con
feră acestei îmbrăcă- 
minți varietate și fante
zie. Ținînd cont de a- 
ceste elemente, au fost 
create taioare din stofe 
fantezi, cu desene sau 
uni, care, in combinării 
cu bluzele, constituie 
ansambluri atrăgătoare. 
Au fost realizate, de a- 
semenea, numeroase mo

dele de pardesie din țe
sături impermeabile — 
un sortiment foarte so
licitat în ultimul timp. 
Acestea se disting pe 
de o parte printr-o li
nie extrem de simplă, 
dreaptă, iar pe de altă 
parte printr-un pronun
țat caracter sportiv, sub
liniat de forma și di
mensiunile rezervelor, a 
buzunarelor și plăteii, 
precum și de nasturi, 
catarame și alte acce
sorii.

La pardesiile și pal
toanele pentru femei se 
remarcă linia modernă 
— redingotă.

Și îmbrăcămintea băr
bătească este elegantă 
și lejeră. Printre nou
tăți — costumul la un 
rtnd de nasturi, cu o 
vestă din țesături fan
tezi, în culori mai vii, 
armonizate cu costumul, 
cu buzunare orizontale 
sau oblice, șlițuri în
deosebi pe mijlocul 
spatelui sau pe cusătu
rile laterale; pantalonul 
este mai larg în partea 
de jos și mai mult fără

manșetă sau cu o man
șetă îngustă. O bogată 
gamă de modele a fost 
realizată la costumele 
cu sacoul mai mult 
drept, cu diferite linii 
de croială, potrivit dife
ritelor destinații și a- 
notimpuri.

Țesăturile folosite în 
îmbrăcămintea pentru 
bărbați sînt cele fine, 
netede, cu aspect ele
gant, Cu efecte discrete 
de fire diferite și nuan
țe, dungi sau carouri 
de diferite dimensiuni, 
în tonuri apropiate. Cu
lorile sînt cele moder
ne — de la gri mijlociu 
pînă la tonul cel mai 
închis, diferite tonuri de 
grej pînă la maron, nu
anțe de castaniu.

Pentru cei mici, care 
au deprins și ei plăce
rea să-și aleagă în ma
gazinele anume create 
pentru ei hăinuța din- 
tr-un sortiment cît mai 
bogat, a fost realizată 
o colecție care Incintă, 
de paltonașe din stofă, 
rochițe, jachete, costu- 
mașe din țesături de

rea competentă și creatoare a pro
blemelor pe care le ridică produc
ția. Totodată, viitorul inginer tre
buie să dea dovadă de multă voință, 
de perseverență și dirzenie, de spi
rit critic și autocritic, de pasiune și 
simț de răspundere pentru ceea ce 
face. Toate aceste calități trebuie să 
și le însușească acum, în timpul 
studenției: acum trebuie să-și for
meze și o atitudine justă, sănătoasă, 
față de muncă.

Cartea de vizită a viitorului in
giner cuprinde, consider eu, țoate 
aceste probleme de care am amin
tit și ea șe completează acum, în 
anii de facultate. Și mai cuprinde a- 
ceastă carte de vizită o comportare 
cuviincioasă față de cei din jur, o 
disciplină liber consimțită solidă, o 
atitudine înaintată față de tot ce-i 
nou și frumos în viața oamenilor.

In noul an universitar, încă din 
primele zile, marea majoritate a 
studenților de la I.M.P., conștienți de 
menirea lor și profitînd de minuna
tele condiții de studiu și viață pe 
care le au, s-au încadrat într-un re
gim de muncă asiduă, participă cu 
regularitate Ia toate formele pro
cesului de învățămînt. In acest fel, 
fiecare student va putea pleca în 
producție cu o carte de vizită cu
rată, neîntinată de pete din anii stu
denției".

Orice comentarii sînt de prisos. 
Studenții de la I.M.P. vor reflecta, 
desigur, asupra Cărții lor de vizită 
cu care vor pleca in producție.

De rîsul 
melcilor I

Drumul de la Petroșani la Ani- 
noasa îl parcurgi, cu autobuzul, în 
mai puțin de o jumătate de oră. Cu 
piciorul, peste deal, drumul dintre 
aceste două localități îl faci într-o 
ora șl ceva.

iala însă că într-un anumit caz, 
fleacul de distanță dintre aceste 
două localități ia dimensiuni uriașe. 
Zi de zi, ziarul „Steagul roșu" care 
apare la Petroșani dimineața, Înaiîi- 
te de ora 5, ajunge în mîna citito
rului aninosean abia a doua zi, după 
ora 8. Cîțiva kilometri în mai mult 
de 24 de ore. De rîsul melcilor I

Realizatorii acestei curioase per
formanțe trebuie cunoscuți: sînt cei 
de la secția de difuzare a presei de 
la oficiul P.T.T.R. Petroșani. Sub 
larga îngăduință a dirigintelui ofi
ciului, tovarășul Mihăilescu, ei lasă 
pachetele cu ziarul local să ajungă 
la Aninoasa cum pot.

Cititorul aninosean e de-a dreptul 
nemulțumit. El vrea ca ziarul „Stea
gul roșu" să-i ajungă în mînă în di
mineața zilei în care apare. Și ix t 
lucru este necesar și posibil, *Kci,  
așa cum s-a mai arătat, distanța tfrn- 
tre Petroșani-Aninoasa e acoperită 
de autobuzele I.C.O. într-o jumătate 
de oră.

„Marile răspunderi ale tinerei ge
nerații se formează încă în școala 
medie, se amplifică în institut, ca
pătă un contur precis în producție. 
De aceea, studentul de azi — ingi
nerul de mîine — are o triplă răs
pundere : a învăța, a învăța, a în
văța. Condițiilor optime de trai și 
studiu să li se răspundă prin maxi
mum de străduință. Iar ca o caracte
ristică comună tinerei generații con
sider că este seriozitatea în pregă
tire, tendința de a da o notă crea
toare muncii, de a fi mereu în pas 
cu noul, cu progresul, cu viața. 
Studentului de azi îi revine răspun
derea formării specialistului de mîi
ne, a cetățeanului nou. Viitorul in
giner trebuie să-și cultive de pe 
acum, pe băncile institutului, pasiu
nea pentru specialitate, pentru pro
fesia căreia i s-a dedicat, să-și for
meze o atitudine înaintată față de 
muncă, un orizont larg de vederi, o 
pregătire multilaterală, vastă în do
meniul tehnicii.

Aș vrea să mă refer în pu
ține cuvinte la inginerul minier de

Pentru a afla răspuns 
la întrebarea: CE VOM 
PURTA ÎN SEZONUL 
RECE ? — întrebare pe 
care ne-o punem fieca
re dintre noi în aceste 
zile, am făcut o vizită 
acolo unde preocuparea 
principală este promo
varea frumosului vesti
mentar — la Fabrica de 
confecții și tricotaje 
„București".

Din această mare u- 
zină de îmbrăcăminte — 
a cărei marcă este bi
ne cunoscută in țară 
ca și în străinătate — 
iau zilnic drumul ma
gazinelor 120 000 de ar
ticole. Strădania tuturor 
celor ce lucrează aici 
— muncitori sau tehni
cieni, ingineri sau crea
tori — este să realizeze 
o îmbrăcăminte cit mai 
elegantă, cît mai como
dă. Rezultatul ? Majori
tatea modelelor create 
slnt mereu mai frumoa
se, mai modeme, mai 
practice. Ele se bucură 
de succes In confruntă
rile cu marele public.

Inspirația și bunul 
gust al creatorilor de 
aici s-au concretizat în 
cele peste 2 000 de mo
dele realizate numai în 
anul acesta, din care 
mai mult de jumătate

Dar, pe cum se vede, mijloacele 
actuale de transport nu-s îndeajuns. 
Ar mai trebui și un pic de interes 
din partea celor care se ocupă cu 
difuzarea presei.

IN EDITURA POLITICA
a apărut:
ROBERT JUNGK
MAI STRĂLUCITOR 
DECÎT O MIE DE SORI

Care este istoricul făuririi bom
bei atomice, cum s-a desfășurat 
procesul cercetărilor științifice-teh- 
nice care au făcut posibilă deza
gregarea atomului, ce oameni de 
știință și-au dat contribuția, de ce 
cercurile conducătoare ale S.U.A. 
au hotărît bombardarea celor două 
orașe japoneze în 1945 și alte, pro
bleme interesante își găsesc’1 răs
punsul în această lucrare.

AMERICA LATINĂ
îndreptar politic-economic

Lucrarea pune la îndemîna ci
titorului informații interesante asu
pra tuturor țărilor din America 
Latină: date generale, populația, 
organizarea statului, partidele po
litice și sindicatele, natura, eco
nomia, căile de comunicație, co
merțul exterior, învătămîntul și un 
istoric al țărilor respective.

Cartea conține ilustrații și hărți.

CE VOM 
PURTA
IN SEZONUL 
RECE?

lină, diftină, catifea. 
Culorile, modul de com
binare a acestora și a 
diferitelor țesături, apli
cațiile colorate, brode
riile etc., dau o notă de 
prospețime corespunză
toare vîrstei. j .

Și acum, din noianul 
de noutăți aflate din 
munca harnicelor mele 
gazde, iată încă una. 
Au început șă se aplice 
de curînd concluziile 
studiului antropometric. 
Așadar, confecțiile vor 
avea proporții stabilite 
după criterii științifice; 
aceasta va duce firește 
la o mai bună satisfa
cere a cerințelor acelora 
pentru care aici, în ma
rea uzină de îmbrăcă
minte bucureșteănă, se 
depune tot efortul pen
tru realizarea unor pro
duse de cea mai bună 
calitate.

ANGELA PETRESCU' - ’ 
redactor la Agerprei I



O BOGATA ACTIVITATE
EDUCAȚI V-SANIT AR A

Folosirea celor mai efi 
ciente forme de educație sa 
nitară a populației, acorda 
rea primului ajutor la locu 
de muncă și în cartier, re 
cruțarea donatorilor 
tari de sînge, iată 
pe care organizația 
ce Roșie le aduce 
plinire prin activitatea 
cretă a membrilor săi.

In luna septembrie, 
exemplu. In orașul Lupeni au 
avut loc mai multe manifes
tări educativ-sanitare la ca
re au participat zeci de oa
meni ai muncii din locali
tate. Astfel, s-au expus con
ferințe educativ-sanitare in
întreprinderi. In fața unui 
auditoriu numeros aflat in
sala Palatului cultural, dr. 
Lumănăru a vorbit despre 
„Regimul de viață al bolna
vilor de inimă**.  Această 

’’.conferință, care a fost urmă- 
V rită cu viu interes, a fost 

urmată de un film adecvat.
Recent a avut ioc, de a- 

semenea, un concurs sanitar

volun 
sarcinlb 
de Crv 
la înde

spre

în genul concursurilor „Cine 
știe cîștigă" cu tema: „în
grijirea bolnavului la domi
ciliu". La acest concurs, 
re s-a bucurat de succes, 
participat grupele sanitare 
circumscripțiilor 1 și 
primul loc s-a clasat 
circumscripției nr. 2 
tov. Mi cu Emilia, iar 
cui doi tov. PaVloVschi Ilea
na. Tot în cursul lunii sep
tembrie la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni a avut loc un simpo
zion cu tema: „Bolile de fe
mei".

Pentru a veni în ajutorul 
lucrătorilor forestieri, colec
tivul de medici din locali
tate a organizat două cara
vane sanitare care s-au de
plasat la exploatările fores
tiere de la Cîmpu lui Neag. 
Cu această ocazie s-au făcut 
consultații medicale, s-au 
distribuit broșuri de educa
ție sanitară și s-au ținut con
ferințe pe teme sanitare.

Dr ALDICA NICOLAE 
Spitalul Lupeni

2.
grupa 

prin 
pe lo

in atelierul de tîmplărie al I.O.I.L. Livezeni muncește colectiv
harnic și priceput. Printre tîmplarii destoinici ai atelierului se numără și 
comunistul Dumitru Grigore și uteciștii Frîntu loan și Logăscu Nicolae (în 
clișeu). Ei se remarcă prin executarea unor lucrări de bună calitate.

Lectorat tehnic pentru ingineri
(Urmare din pag. 1-a)

ÎNAINTE DE TERMEN
In planul de măsuri tehnico-or- 

ganizatorice stabilit la preparația 
din Petrila pentru îmbunătățirea 
procesului de producție pe acest 
an, s-a prevăzut și construirea 
unei noi linii de transport și hal- 
dare a sterilului, rezultat după 
spălarea cărbunelui. Această lu
crare importantă s-a încredințat

Mătase peste plan
Subsecția depănat este o verigă 

importantă în lanțul procesului de 
fabricare a firelor de mătase artifi
cială. Zilele trecute s-a văzut încă o 
dată cît de necesar este ca, din așa- 
zisul lhnț, să nu fie defectă nici o 
verigă) S-a constatat la un moment 
dat o încetinire a ritmului de de- 
pănare. Aceasta a făcut ca produc
ția subsecției depănat să nu mai 
acopere nevoile subsecțiilor __ .
tratare, bobinaj. In subsecția depă
nat se adunase un stoc de bobine, 
care era în creștere. Trebuia acțio
nat, dar nu în dauna calității fire
lor. Conducerea secției de finisaj 
textil a cerut ajutorul organizațiilor 
de partid, U.T.C. și sindicat. A urmat 
o muncă dusă de la om la om care 
a avut ca efect întețirea ritmului 
de lucru. Rezultatul: 300 kg fire 
de mătase produse peste plan într-o 
singură zi. De remarcat că toate 
muncitoarele subsecției și-au depășit 
prevederile de plan. S-au evidențiat 
depănătoarele Mesaroș Senia, Valea 
Ilișca, Cioară Victoria și Nagy Ele
na care au realizat depășiri de 25-40 
kg fire, iar legătoarele Brăgău Du
mitra, Pataki Susana, Mocanu Lu- 
creția, Văduva Mariana, Gorgan Ghl- 
zela și altele, la rîndul lor, au ob
ținut o producție sporită de scuturi 
legate. De reținut că intensificarea 
ritmului de lucru nu a dăunat cu 
nimic calității firelor de mătase 
produse.

maiștrilor Meteș Ioan, H6gh Iosif, 
Fllimon Iosif II și a fost terminată 
cu două luni mai devreme. O con
tribuție însemnată la terminarea 
lucrării au adus-o tovarășul Hogh 
Iosif, care a propus confecționarea 
a doi piloni metalici în locul ce
lor din lemn și șefii de echipă 
Narița Vasile, Zlegneanu Ștefan 
care au aplicat inovații valoroa
se In timpul executării lucrării. 
S-au mai evidențiat zidarii din e- 
chipa condusă de Fok Francisc, lă
cătușii din echipa condusă de Lață 
Aristică, precum și Bonțescu Vio
rel, 
rel. 
lae.

In
tat și haldat

Ivașcu Constantin, Bălan Au- 
Haiduc Petru, StroiesCu Nico- 
Rogman 
prezent

Ioan, Barbu Gh. 
sterilul este transpor- 
pe noua linie.

GÂINA PETRU 
corespondent

Un colțișor
Imaginea din fotografia alăturată 

este o copie a celei din curtea ma
gazinului alimentar cu autoservire 
din Petroșani. Resturi de ambalaje, 
hîrtii mototolite și diferite alte 
„sortimente" de gunoi stau risipite 
zile de-a rîndul. Iar în apropiere, 
doar la cîțiva pași, se află unitatea 
nr. 1 „Cereale" a O.C.L. Alimentara,

acestei metode,tivele extinderii 
studiu care s-a bucurat de un deo
sebit interes. In continuare. pro
gramul secției exploatări cuprinde 
prelegeri privind combaterea pra
fului siîicogen, mecanizarea tăierii 
și încărcării în abataje, posibili
tăți de îmbunătățire a aerajului 
parțial în minele Văii Jiului, solu
ții moderne în organizarea circui
telor de transport din subteran și 
de la suprafață la puțurile princi
pale de extracție, posibilități de 
degazare a zăcămintelor de cărbuni 
și alte probleme tehnice la ordi
nea zilei.

In cadrul secției electromecani
ce, după prima prelegere expusă 
de tov. ing. N. Hîndoreanu privind 
principiile de construcție a utila
jelor antigrizutoase, controlul pe
riodic și repararea acestora, vor 
fi prezentate expuneri despre pro-

uitat

tecția instalațiilor electrice din sub
teran, posibilitățile de îmbunătăți
re a utilajelor miniere, acționarea 
mașinilor de extracție moderne, 
mecanizarea operațiilor în depozi
tele de la suprafața minelor etc.

Temele programate vor fi expu
se de cadre tehnice de speciali
tate care lucrează In domeniul res
pectiv, cu experiență și pregătire 
teoretică corespunzătoare. Prelege
rile sînt însoțite de grafice și 
scheme de principiu, care contri
buie la aprofundarea de către 
cursant! a problemelor abordate.

Principalul accent în cadrul ac
tivității lectoratului tehnic va fi 
pus pe probleme care au un rol de
terminant în ridicarea productivi
tății muncii, perfecționarea proce
sului de producție, reducerea pre
țului de cost, creșterea gradului 
de securitate a muncii în cadrul 
exploatărilor miniere, Sporind ast
fel aportul inginerilor la realiza
rea sarcinilor importante pe care 
noul cincinal le pune in fața in
dustriei noastre carbonifere.

VERONICA MOGA 
corespondentă

vizitată zilnic de sute de cumpără
tori. Doar pisicile și clinii vagabonzi 
sînt satisfăcuți de acest colțișor, îl 
„savurează" uneori pe furiș. Cum
părătorii însă, nevoiți să treacă pe 
lingă acest peisaj insalubru, sînt ne
mulțumiți. Pe bună dreptate, de
oarece maldărul de gunoi neridicat 
la timp, lîngă intrarea în magazi

nul de cereale, 
este un lucru ne
plăcut oricărui om. 
Gospodarii de la 
I.C.O. Petroșani ar 
trebui să știe că 
lucrătorii de la 
salubritate au ui
tat și continuă să 
uite acest colțișor 
în mod inadmi
sibil.

text:
S. VASILESCU

foto:
N. Moldoveanu

PROGRAM DE RADIO
/ 29 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știrii 5,06 Muzică pentru fanfară; 
5,40 Melodii popularei 6,00 Radio
jurnal. Sport; 6,10 Allegretto rus
tice de Romeo Alexandrescu; 6,22 
Jocuri din Maramureș; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RadiojurnaL Sport. 
Buletin meteorologic; 7,18 Cîntă 
Violetta Villas; 7,30 Coruri din 
operete; 7,45 Viers și strune — 
muzică populară, 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Bolile transmisibile, caracteristice 
anotimpului rece, 9,35 Ani din o- 
pere; 10,00 Buletin de știri, 10,05 
Interpreți ai muzicii populare: 

» - 'Ana Bălăci și Ion Lăceanu, 10,30 
w Radioracheta pionierilor, 11,00 Pa

gini de balet din opere, 11,15 Tea
tru la microfon : FIUL MEU de 
Gergely Sandor, 13,00 Muzică u- 
șoară; 13,30 Selecțiuni din opere
ta „Lysistrata" de Gherase Den- 
drino; 14,00 Buletin de știri, 14,08 
Folclor muzical din Oltenia, 15,00 
Simfonia I In mi minor de Dimi- 
trie Cuclin, 15,35 Recital de o- 
pferă, 16,00 Radiojurnal. Sport, 
16,15 Noi înregistrări ale orches
trei de muzică populară a Uzine
lor „Independența" din Sibiu, 16,30 
Potpuriuri de estradă, 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Buletin de 
știri, 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Melodii populare; 18,30 TRI
BUNA RADIO : Legislația muncii 
în etapa actuală; 18,40 Pentru pri
ma oară în emisiunile noastre.

19,17 Varietăți muzicale, 19,45 Re
cital Betty Curtis, 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA, 20,30 Din 
melodiile populare cerute de as
cultători; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Muzică ușoară; 21,15 A- 
tențiune, părinți, 21,30 Parada me
lodiilor, 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Piese 
distractive; 22,40 Muzică de ca
meră; 23,00 Cîntece pentru miezul 
nopții; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal; 7,50 Cîntece de viață nouă; 
8,00 Muzică ușoară; 8,30 Pagini din 
opera „Preceptorul în încurcătu
ră" de Donizetti; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 „Toamna" — din suita 
pe motive populare „Anotimpuri" 
de Zdenek Lukaș, 9,25 Muzică 
populară; 10,00 Patru fabule și 
Toccato pentru pian de Paul Con- 
stantinescu; 10,15 Muzică ușoară; 
10,30 Valsuri din opere, 11,00 Bu

NOTĂ

DE-AR
FI
TOT
VARA...

Dacă judeci după felul cum se 
prezintă lucrurile la centrala ter
mică nr. 1 din cartierul Livezeni-Pe- 
troșani, tovarășii de la I.L.L. pun la 
îndoială succesiunea firească a a- 
notimpurilor, aceeași de milenii. Ei 
sperau, probabil, într-o surpriză: 
după un pic de toamnă să poftească 
la noi primăvara, ba chiar vara I,

Altcum nu se explică de ce anume 
centrala termică nr. 1 din cartierul 
Livezeni a fost pusă în funcțiune cu 
o săptămînă în urma celorlalte 1 
Din iarna trecută se știa că la aceas
tă centrală există multe defecțiunii 
dar, crezînd pesemne că... iarna uită 
să mai vină, tovarășii de la I.L.L. au 
lăsat să treacă toată vara fără să 
facă nimic pentru punerea la punct 
a instalațiilor.

Cît privește „intrarea în funcțiu
ne", aceasta se poate spune numai 
cu o largă indulgență. Centrala nu 
ține seama de nici un program, nici 
ide mercurul termometrului care os
cilează în jurul cifrelor apropiate de 
zero, de zăpada care și-a făcut deja 
apariția pe culmile munților încon
jurători. Totul — la voia întîmplării. 
Aceasta o dovedește șl faptul că la 
centrala nr. 1 ca de altfel și la al
tele, lucrează ca fochiști oameni ne
calificați, pentru care întreținerea 
instalațiilor de încălzire centrală, re
gimul necesar unei arderi comple
te a combustibilului și chiar res
pectarea unui program de încălzire 
sînt chestiuni pentru care nu merită 
să-ți bați capul. De fapt ei urmează 
exemplul celor care răspund de cen
tralele termice din conducerea LbJt. 
Nici aceștia nu și-au bătut capul cu 
pregătirea de iarnă a centralei, CU 
organizarea de cursuri pentru f»- 
chiști, cu rezolvarea problemelor pa 
care le ridică funcționarea irepro
șabilă a centralelor.

De-ar fi tot vară.„

Preparația cărbunelui Coroești
Angajează imediat:

— un frezor calificat
lăcătuși calificați

— mecanici mașiniști de funicular 
—< electricieni calificați
я» șefi de manevră calificați auto

rizați
я—» un mecanic de locomotivă abur 

califica t-au tor izat
— un maistru mecanic
Cei inieresafi se vor adresa la sediul pre

paratei din orașul Vulcan, regiunea Hunedoara.

letin de știri; 11,10 Din creația lui 
Johann Sebastian Bach; 11,40 In 
parc — muzică de promenadă; 
12,00 Concert de prînz; 13,00 Bu
letin de știri; 13,10 Muzică popu
lară; 13,30 Lectură dramatizată; 
14,00 Selecțiuni din operete; 14,30 
Muzică ușoară; 14,45 Cîntăreții 
satului, 15,00 Radiojurnal. Sport; 
15,13 Piese corale de Ion Danie- 
lescu și Nicolae Lungu; 15,30 Din 
repertoriul orchestrelor de estradă, 
16,00 Jumătatea de oră a tinerilor 
interpreți, 16,30 Ineluș-Invîrtecuș 
(emisiune pentru cei mici); 16,50 
Piese instrumentale de mare popu
laritate; 17,00 Radiojurnal. Sport, 
17,15 Melodii populare interpre
tate de Ioana Crăciun; 17,30 Mu
zică ușoară; 17,40 Sfatul medicu
lui : Bolile transmisibile, caracte
ristice anotimpului rece, 17,45 Ca
leidoscop muzical, ’8,30 Anunțuri, 
reclame și muzică, 19,00 Buletin

de știri, 19,05 In ritm de tango,- 
19,30 O primă audiție radiofonică: 
opera „Antigona" de Carl Orff (Ac
tele I, II și III); 21,25 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 21,40 
Opera „Antigona" de Cari Orff 
(Actele IV și V), 22,40 MOMENT 
POETIC, 22,45 Muzică ușoară, 23,00 
Buletin de știri. Sport, 23,10 Mu
zică simfonică; 23,45 Melodii... me
lodii; 0,50 Buletin de știri.

Cinem atograf e
29 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Samba, REPUBLICA: Aport, Muh
tar I,- LONEA: Unora le place 
jazzul, VULCAN: Neamul Șoimă-*  
reștilor, seria I și II, ANINOASA: 
Accattone, LUPENI — CULTURAL s 
Femeia necunoscută.



PREZENTE
ROMÂNEȘTI
NEW YORK 27. Trimisul special 

Agerpres, Nicolae lonescu, trans- 
entte;

In acesle zile violonistul roman 
Ion Voicu întreprinde un turneu 
de concerte în S.U.A. La concertul 
susținut în orașul Provo, din sta
tui Utah, el a fost aplaudat minute, 
întregi de un auditoriu de peste 
3 000 de persoane. După concert, 
Herald R. Clark, directorul sălii 
„Field House" și profesor la Uni
versitatea din Provo, a declarat : 
„Rareori am asistat la o mai mare 
prețuire a unui artist".

Turneul violonistului român a 
continuat cu același succes la De
troit și Los Angeles. In acest din 
urmă oraș întreaga sală l-a ova
ționat în picioare, timp de 20 de 
minute, pe interpret care a răsplă
tit publicul prin mai multe biss-uri.

La 26 octombrie, Ion Voicu a ple
cat în Canada, unde a fost invitat 
de orchestra Radiodifuziunii cana
diene să imprime, la Montreal, con
certul de Ceailiovski. El se va îna
poia în S.U.A. pentru a susține la 
31 octombrie un concert la New 
York.

☆
PAIflS 27. Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite :
In capitala Franței a avut loc o 

ședință a , Societății de medicină 
din Paris cu tema „Ultimele rea
lizări în domeniul gerontologiei". 
Au fost prezentate mai multe co
municări pe această temă. Dr. Al. 
Vrăbieșcu, de Ia Institutul de ge-, 
rial r ie din București, a prezentat 
comunicarea „Electele fiziologice și 
farmacologice ale produsului „Ge- 
rovital H 3". Comunicarea a fost 
primită cu un deosebit interes de 
numeroșii specialiști prezenți. Pro
fesorii Bourliere, Letourmy, Denars 
și alții au prezentat date clinice 
și statistice referitoare la rezulta
tele favorabile obținute în Franța 
cu tratamentul preconizat de prof, 
dr. Ana Aslan.

Noul guvern al Afganistanului a primit 
votul de încredere

KABUL 27 (Agerpres).
Postul de radio Kabul a anun

țat că primul parlamdnt al Afga
nistanului reunit în baza recente
lor alegeri care au avut loc în ța
ră, a acordat vot de încredere 
noului guvern condus de primul 
ministru, Mohammed Yusuf. In cu- 
vîntarea rostită în fața Adunării 
Naționale, regele Afganistanului a 
aprobat numirea lui Mohammea 
Yusuf în funcția de prim-ministru, 
precum și lista noului guvern af
gan, constituit, potrivit prevederi
lor noii constituții a țării. Premie
rul Yusuf deține, de asemenea, șl 
portofoliul Ministerului de Exter
ne, Sayed Shamsuddin Najruh de
ține funcția de vicepreședinte al 
guvernului, Muhammad Hussein 
Massa — funcția de ministru de

Greva minerilor chilieni
SANTIAGO DE 

CHILE 27 (Agerpres).
Președintele Con

federației muncito
rilor din industria 
cuprului, Alejandro 
Rodriguez, a respins, 
într-o declarație fă
cută la Santiago de 
Chile, afirmațiile gu
vernului, potrivit că
rora, greva celor 
17 000 de muncitori 
mineri, care a înce
put luni, are un ca
racter ilegal. Greva 
afectează societățile 
nord-americane Bra
den Cooper și Andes

Cooper proprietare 
ale minelor „EI Te- 
niente", „Potrerillos", 
„El Salvador" și 
„Chuquicamata".

Intr-o declarație 
dată publicității de 
organizatorii grevei 
se arată că noile a- 
corduri pe care gu
vernul intenționează 
să le încheie cu so
cietățile nord-ameri
cane „sînt profund 
dăunătoare pentru 
economia țării și 
reprezintă , o gravă 
încălcare a suverani
tății naționale, care
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O- N- U. Dezbaterile 
din cadrul unor comitete

Vizita tovarășului Gheorghe Apostol 
in R. P. D. Coreeană

Discuțiile pe marginea proiectului de declarație privind promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere 

între popoare

NEW YORK 27. Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite :

Marți dimineața au continuat în 
Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale discu
țiile pe marginea proiectului de 
declarație privind promovarea în 
rindurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare. După ce, în 
ședința din după-amiaza zilei pre
cedente a fost adoptat în unanimi
tate preambulul acestui document, 
în ședința din 26 octombrie au în
ceput dezbaterile pe marginea ar
ticolelor declarației. In interven
țiile lor, cei 15 delegați care au 
luat cuvîntul dimineața (cifră care 
atestă interesul față de problema 
în discuție), au subliniat „marea 
valoare a declarației" (reprezen-

Cererea a 44- țări 
aîricane

NEW YORK 27 (Agerpres).
Un grup alcătuit din reprezen 

tanții a 44 de țări afro-asiatice, 
membre ale Organizației Națiuni
lor Unite, au hotărît să ceară O’.N.U. 
să intervină pe lingă Marea Bri- 
tanie pentru a o determina să facă 
totul în scopul împiedicării decla
rării unilaterale a independenței 
împotriva voinței celor aproape 4 
milioane de locuitori africani din 
Rhodesia de sud. In acest scop, a 
fost alcătuit1 un proiect de rezolu
ție în spiritul liniei politice în a- 
ceastă problemă adoptată la Con
ferința O.U.A. de la Accra, care va 
fi prezentat Comitetului de tutelă 
probabil joi.

interne, iar portofoliul Ministeru
lui de finanțe a fost atribuit lui 
Abdullah Yaftally.

Premierul Mohammed Yusuf a 
făcut în fața Adunării Naționale 
a Afganistanului o declarație în 
care a arătat că în domeniul po
liticii externe guvernul său va pro
mova o politică de independență 
națională și integritate teritorială, 
de neutralitate și nealiniere, de co
existență pașnică, respect reciproc 
și colaborare internațională. Afga
nistanul, a arătat el, va dezvolta 
relațiile de prietenie cu toate ță
rile și îndeosebi cu vecinii săi. 
Referindu-se la politica internă, 
premierul Mohammed Yusuf a a- 
rătat că guvernul său va promova 
politica de dezvoltare economică 
a țării.

a fost cucerită în
decursul anilor de
luptă împotriva a-
cestor societăți. Mi
nerii au încetat lu
crul, deoarece majo
ritatea guvernamen
tală din Camera De- 
putaților a eliminat 
din proiectul de a. 
sociere a statului cu 
societățile nord-ame
ricane articolele apro
bate de Senat care 
conțin prevederi în 
favoarea muncitorilor 
și funcționarilor a- 
cestor societăți. 

tantul Uruguayului), au scos în e- 
vidență „mesajul de pace și de co
laborare" pe care îl conține docu
mentul (Halima Warzazi, reprezen
tanta Marocului, vicepreședinte al 
comitetului), au atras atenția cu sa
tisfacție asupra faptului că proiec
tul de declarație care se discută 
la O.N.U. abordează „aspecte im
portante ale educației tinerei ge
nerații pe plan mondial" (dr. Fe- 
reydoun Hoveyda, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Ira
nului) etc.

In cursul lucrărilor de după- 
amiază au fost supuse la vot arti
colele 1, 3 și 6 ale acestui proiect 
de declarație, fiind adoptate în u- 
nanimitate.

In Comitetul politic special, care 
s-a întrunit, de asemenea, marți 
dimineața, a fost reluată în discu
ție problemă palestiniană.

Au continuat, de asemenea, dez
baterile pe marginea proiectului de 
buget pe anul 1966 în Comitetul 
administrativ și bugetar. Reprezen
tanții Iugoslaviei, Norvegiei, Tuni
siei și Guineei, care au luat cu
vîntul în cadrul discuțiilor gene
rale, au atras atenția asupra creș
terii exagerate a cheltuielilor bu
getare ale O.N.U. și au făcut o se
rie de propuneri concrete privind 
proiectul în discuție. S-a dat citire 
apoi, pe rînd, diferitelor capitole 
ale bugetului. In legătură cu fie
care dintre acestea urmează să 
aibă loc dezbateri.

SANTO DOMINGO 27 (Ager
pres).

Ziua de marți a marcat o încor
dare și mai mare a situației din ca
pitala dominicană, ca urmare a u- 
nor manifestații violente puse la 
cale de forțele de dreapta. Gru
puri de provocatori au ocupat clă
direa Ministerului Lucrărilor Pu
blice și Comunicațiilor, interzicînd 
intrarea lui Salvador Sturla, mi
nistru în guvernul provizoriu. Ei 
declară că guvernul provizoriu 
dominican ar fi preluat de elemen
te ale constituționaliștilor. Aceasta 
a constituit de fapt pretextul fo
losit de trupele interamericane 
pentru a prelua sub controlul lor 
instituțiile publice și pentru a in
terzice ziarele „La Nacion" și „Pa
tria". Acțiuni ale forțelor de dreap
ta s-au semnalat, potrivit agenției 
Reuter, și în alte localități din ța
ră, între Care San Cristobal (situa

a

ÎN Cteva
KARLSRUHE. înalta Curte Supre

mă vest-germană de Ia Karlsruhe 
a respins cererea de recurs a fos 
tului general SS, Karl Wolf. El a 
fost condamnat la 15 ani închisoa 
re pentru complicitate la uciderea 
a 300 000 de persoane în Polonia, 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial.

KHARTUM. 40 000 de lucrători fe
roviari sudanezi au declarat marți 
o grevă de trei zile, deoarece di
recția a refuzat satisfacerea reven 
dicărilor lor. Greva este sprijinită 
de Federația Sindicatelor Suda
neze.

LENINGRAD. Un grup de construc
tori au descoperit 128 kg de aur 
într-o încăpere a unei hale, pe 
locul unde înainte de Revoluția 
din Octombrie s-a aflat unul din
tre cele mai mari magazine de bi
juterii din Petersburg. Se presupu
ne că cele 8 lingouri de aur au 
fcst îngropate sub podeaua de 

ii lerurban 322. automat 269.

PHENIAN 27. Trimisul special I. 
Ciije transmite:

Miercuri a sosit la Phenian, la 
invitația guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, to 
varășul Gheorghe Apostol, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care face o vizită în 
R.P.D. Coreeană.
.La sosire, pe aeroportul din Phe

nian, pavoazat cu drapelele de stat 
ale R.P.D. Coreene și Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Gheorghe Apostol a fost întîmpi- 
nat de Kim Ir, prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Li Den Ok, vice
președinte al Cabinetului, Han San 
Du. ministru de finanțe, și alți 
membri ai Cabinetului. Kim Tal 
Hi, adjunct al ministrului afaceri
lor externe și alte persoane ofi
ciale, oameni ai muncii, ziariști. 
Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în capitala R.P.D. Coreene și mem- 
bi ii ambasadei Republicii Socialiste 
România.

☆
In aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Apostol și persoanele care-1 înso
țesc au depus o coroană la Mo
numentul eroilor Armatei Popu
lare Coreene.

Seara, tovarășul Gheorghe Apos
tol a avut o întrevedere cu tova
rășul Kim Ir, la sediul Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene.

In cursul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă călduroașă, to
varășul Kim Ir a înfățișat oaspe
ților români lupta eroică pentru 

tă la 18 km de Santo Domingo). 
Pe de altă parte, intrările în Pa
latul național (sediul guvernului 
provizoriu), continuă să fie păzite 
de militari ai trupelor interameri- 
cane.

Agenția Prensa Latina relevă că 
în zona ocupată de trupele inter
americane, deținută pînă acum de 
forțele constituționaliste, s-au pro
dus incidente în timpul demonstra
țiilor populației care cere, să se 
pună capăt amestecului forțelor 
O.S.A- în treburile interne ale Re
publicii Dominicane Aceeași agen
ție menționează că activitatea ora
șului este complet paralizată, ca 
urmare a grevei declarate în ulti
mele zile de lucrătorii din insti
tuțiile publice în semn de protest 
împotriva menținerii trupelor in
teramericane la Santo Domingo. Ei 
cer imediata retragere din țară a 
trupelor de ocupație.

RÎNPURI
lemn de către fostul proprietar al 
magazinului.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Diario 
de Noticias" din Rio de Janeiro 
informează că Ministerul brazilian 
al Afacerilor Externe „a primit o 
serie de comunicări din partea di
feritelor țări latino-americane în 
care i se aduce la cunoștință o- 
poziția față de crearea unei forțe 
militare permanente a O.S.A.". Po
trivit ziarului, majoritatea statelor 
din America Latină se împotrivesc 
creării unei asemenea forte deoa
rece „ea nu ține seama de princi
piile stabilite prin Carta O.S.A.".

MONTEVIDEO. Manuel Garcia 
Puertas, profesor la Universitatea 
din Montevideo, participant la 
cursurile de vară de la Sinaia, a 
făcut recent o expunere la Insti
tutul geografic din cadrul Ateneu
lui din Montevideo, intitulată 
„Impresii din România".

La conferință au participat pro- 
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reconstrucția patriei după război, 
a subliniat însemnătatea ajutorului 
frățesc din partea țărilor socialiste, 
printre care și România. „Poporul 
nostru — a spus el — nu uită șl 
nu va uita niciodată sprijinul in
ternaționalist primit din partea 
dumneavoastră. De aceea noi con
siderăm pe români ca frați apro- 
piați". Vorbind despre vizita tova
rășului Gheorghe Apostol, tovară
șul Kim Ir a subliniat: „Partidul, 
guvernul și poporul nostru se bucu
ră foarte mult de vizita dumnea
voastră, se bucură că între parti
dele, guvernele și popoarele noas
tre există relații de prietenie și 
colaborare".

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita Coreea prietenă, pentii,^pri
mirea călduroasă, tovarășul Gj^or- 
ghe Apostol a relevat utilitatea 
vizitelor pentru adîncirea cunoaș
terii reciproce, pentru realizarea 
unui schimb de experiență între 
ambele țări. Și noi ne bucurăm, a 
spus tovarășul Gheorghe Apostol, 
că relațiile dintre partidele, guver
nele și popoarele noastre sînt bune 
și conducerea noastră de partid șl 
de stat se va strădui în continuare 
să contribuie la dezvoltarea a- 
cestor relații.

Luptele 
din Vietnamul di md

SAIGON 27 (Agerpres).
La baza militară de la Piei Me, 

situată în centrul Vietnamului de 
sud, situația continuă să fie încor
dată.

După cum relatează trimisul spe
cial al Agenției France Prqsse de 
la Saigon, în cursul zilei de;marți, 
unitățile primei divizii aeriefne a- 
mericane au sosit în împrejurimile 
bazei militare de la Piei Me. In 
tot cursul zilei de marți au con
tinuat schimburi de focuri care 
s-au soldat cu numeroși morți și 
răniți. Unitățile încercuite au fă
cut dese apeluri prin radio solici- 
tînd sprijinul elicopterelor și avi
oanelor.

Se anunță, de asemenea, că avi
oane americane și saigoneze au 
efectuat raiduri și au bombardat 
pozițiile ocupate de forțele patrio
tice. Patrioții sud-vietnamezi au 
doborît marți seara în apropiere 
de baza militară de la Da Nang 
două avioane de tipul „Phantom".

De altfel, în cursul zilei de 
marți, unități ale forțelor de eli
berare au lansat atacuri asupra 
unui post guvernamental din pro
vincia Guang Ngai, precum șl in 
alte provincii ale Vietnamului de 
sud.

fesori, oameni de artă și cultură, 
studenți.

NEW YORK. Californianul Lee 
Graham, în vîrstă de 16 ani, cel 
mai tînăr navigator care a încer
cat să efectueze singur o călăto
rie în jurul lumii pe bordul unul 
iaht a ajuns la Apia (Samoa de 
vest). El a declarat că la 19 oc; 
tombrie a avut de înfruntat c fur
tună puternică la 20 de mile nord- 
est de Pago Pago și a scăpat cu 
puțin de la înec. Catargul micii 
sale ambarcațiuni a fost rupt șl 
urmează să fie acum înlocuit.

PRAGA. După cum anunță agenția 
C.T.K., la invitația ministrului de 
finanțe al Cehoslovaciei, la 26 oc
tombrie a sosit într-o vizită de 4 
zile în Cehoslovacia, T. T. Krishna- 
machari, ministrul finanțelor al 
Indiei.

BONN. La Hagen (R.F.G.) continuă 
procesul intentat celor 11 ofițeri 
SS din lagărul de concentrare de 
la Sobibor (Polonia), invinuiți de 
asasinarea a peste 250 000 de oa
meni.


