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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului R. P. Ungare
Joi, 28 octombrie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în 
audien|ă pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare la București, Jozsef Vince, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

DE LA R. С. M.
• Creierul activității ferovi

are în plină acțiune
• Un buchet de realizări și 

cîteva nume de ceferiști 
vrednici

• Proiecte de viitor
Regulatorul de circulație din 

cadrul complexului C.F.R. Pe
troșani coordonează și îndru
mă activitatea stațiilor, depou- 
rîlor și reviziilor de vagoane 
d pe raza de activitate a 
complexului. De ielul cum este 
organizată munca in cadrul 
Regulatorului de circulație, de
pinde îndeplinirea în mod rit
mic a sarcinilor de plan la u- 
nitățile în subordine și, tot
odată, raționala folosire a par
cului de locomotive și de va
goane. De munca regulatoru
lui de circulație este legată 
și activitatea întreprinderilor

Un schimb dintr-o brigadă 
destoinică de la mina Uri- 
cani — cea condusă de mi
nerul Cazan Stelian. Ortacii 
se sfătuiesc înainte de a in
tra în subteran.

CARNET

IN ULTIMUL 
TRIMESTRU 
SPRE ÎNFĂPTUIRI GÎT MAI MARI

ANCHETA NOASTRĂ

1 5000-a Ш de (Мне 
peste plan

Minerii din Petrila continuă să 
obțină noi succese pe linia îndepli
nirii sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Ca urmare a folosirii la întreaga 
capacitate de lucru a mașinilor și 
utilajelor, a extinderii unor proce
dee avansate de muncă, precum și 
a creșterii capacității de extnacție 
a puțului principal al minei, mine
rii de aici au obținut un randament 
pe exploatare de 1,370 tone de 
cărbune pe post, cu aproape 4P 
kg de cărbune pe post mai mult 
decît sarcina planificată.

Pe această bază, minerii petri- 
leni au extras de la începutul anu
lui 5 000 de tone de cărbune peste 
sarcina de plan la zi. Conținutul de 
cenușă din cărbunele extras a fost 
redus în această lună cu 1,5 la 
sută față de sarcina planificată.

Cele mai mari cantități de căr
bune au fost extrase de către mi
nerii din sectorul III, sector care

ce efectuează transporturi pe 
calea ferată. Cum s-ar zice, 
R.C.M. Petroșani acționează în 
activitatea feroviară ca un 
creier.

, Muncitorii tsefHr.ișți.'. din ca
drul acestei unități, în frunte 
cu comuniștii, desfășoară o 
rodnică activitate avînd ca o- 
biectiv principal îndeplinirea 
in mod ritmic a tuturor indi
catorilor de calitate. In peri
oada de la începutul anului 
și pînă în prezent, planul o- 
perativ de transport a fost de ■ 
pășit cu 8,7 la sută, rulajul 
vagonului de marfă a fost îm
bunătățit cu 2,4 la sută, sar
cina statică a crescut cu 3,5 
la sută, iar parcursul mediu al 
locomotivelor a crescut și el 
cu 1,8 Ia sută.

O contribuție de seamă au 
adus la acest buchet de rea
lizări comuniștii Buhoi Iulian, 
Susan loan. Ștefane seu loan 
și Zamfirescu Victor. Datorită

I. CRIȘAN 
corespondent

(Continuare în pag. 2-a)

ф Perioada marilor exigente
• Un deziderat : precipitare la sectorul de investiții 
@ In valorificarea rezervelor interne — mai mulfâ 

perseverentă
ф Atenția — spre sectoarele care bat pasul pe loc 

Un apel către T. С. M. M.
O dată cu ultimul trimestru, colectivele unităților eco

nomice străbat o perioadă hotărîtoare in privința realizării 
sarcinilor de plan anuale și a angajamentelor de întrecere. 
Este perioada marilor exigențe , cînd se încheie bilanțul 
activității pe un an și se creează premizele realizărilor vi
itoare — din primul an al cincinalului. Se cer concen
trate, deci, toate forțele, se cer valorificate toate rezer
vele ca ascensiunea spre ultima piatră de hotar a anului 
să aibă in final înfăptuiri cît mai mari.

Minerii Vulcanului au ajuns în ascensiunea spre „uiti- 
o cotă demnă de relevat: o depă- 

de plan de 2 400 tone cărbune. Pentru atingerea aces-
ma piatră de hotar", la
șire ,' ’ “ * _
tei cote s-a străbătut un drum anevoios. Condițiile de ză- 
cămint nefavorabile,
la care s-au adăugat o serie de lipsuri interne, au stînje- 
nit mult activitatea minei: nu s-a lucrat ritmic, și din a- 
ceastă cauză a mai rămas un drum îndelung pînă la reali
zarea angajamentului anual — 6 000 tone cărbune. Cît va 
mai străbate din acest drum colectivul minei, cum își con
centrează forțele spre a ajunge pînă Ia sfîrșitul anului la 
un bilanț cît mai bogat ?

Aceasta a fost tema raidului nostru întreprins în rîn- 
tehnice din conducerile sectoarelor și condu- 

Vulcan.

lucrările vechi, emanațiile de metan,

dul cadrelor 
cerea minei

anului ne— Ultimul trimestru al
ridică în față, într-adevăr, exigen
te mari, ne-a declarat ing. PA-

TRAȘCU IOAN, șeful sectorului IV.
Planul de producție pe ultimul tri
mestru ne-a fost mărit cu 3 la su-

tă. Totuși ne vom achita cu pri
sosință de sarcini. Hotărîrea co
lectivului nostru este de a îndepli
ni planul anual pînă la 15 decem
brie a.c. și de a realiza un plus 
de 10 500 tone. In acest scop vom 
urmări plasarea din plin a frontu
lui de lucru, îmbunătățirea asis
tenței tehnice, a deservirii brigă
zilor, asigurarea funcționării 
condiții optime a utilajelor.

Unde avem nevoie de ajutor ?
primul rînd, la reducerea duratei de 
rambleiere a - abatajelor. .Din cau
za rambleului avem încă dese stag
nări. Soluția constă în montarea 
unei a doua conducte de refulare 
la bazinul Arpad, la orizontul 480. 
Această soluție s-a pus deja pe ta
pet, așteptăm însă o rezolvare mai 
grabnică.

In rest, cu planul de pregătiri 
sîntem în avans și avem toate

se situează în fruntea întrecerii so
cialiste pe exploatare.

Dezvelirea bustului
lui Liviu Rebreanu

In

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

• 1

CLUJ 26 (coresp. Agerpres).
In centrul comunei Tirlișua din 

raionul Dej a fost dezvelit bustul 
lui Liviu Rebreanu, cu prilejul îm
plinirii a 80 de ani de ia naște
rea scriitorului. Figura deschizăto
rului de drumuri in romanul ro
mânesc a fost transpusă în bronz 
de sculptorul clujean Romulus La- 
dea, maestru emerit al artei. In co
muna Tîrlișua, locul de naștere al 
scriitorului, și în alte localități din 
regiunea Cluj, pe unde a poposit 
autorul lui „Ion" și al „Pădurii 
spînzuraților", vor fi evocate viața 
și activitatea marelui prozator în 
simpozioane, seri literare și alte 
manifestări.

ACTUALITATEA.

• Stația C.F.R. Petro
șani, Marșruta e gata 
de plecare. Lăcătușii 
de revizie Dăian loan 
și Vîlceanu Alexandru 
(în clișeu) au efec
tuat revizia vagoane
lor, după care, sigu
ranța circulației fiind 
asigurată, marșruta pri
mește cale liberă.

• Ieri, la exploatarea minieră 
Vulcan a avut Ioc o consfătuire 
trimestrială de producție. Consfă
tuirea a fost urmată de un pro
gram artistic prezentat de către 
brigada de agitație a clubului 
muncitoresc din localitate. La reu
șita programului și-au dat con
cursul artiștii amatori Sufletu Va- 
sile, Marcău Lia și Coștel, Tunso- 
iu Ghizela, Reiss Aurelia și Dima 
Ionel.

• Azi dimineață 34 de elevi ai 
Grupului școlar tninler Petroșani 
au plecat într-o excursie de patru 
zile prin țară cu autocarul O.N.T.

„Carpați". Ei vor vizita obiective 
industriale și social-culturale рё 
ruta Alba lulia, Cluj, Satu-Mare, 
Oradea, Arad, iar la Baia Mare 
vor participa la un schimb de ex
periență cu elevii Grupului școlar 
minier din localitate.

• Comitetul de cultură și artă 
din Petroșani a programat pentru 
duminică, ora 10, în sala cinema
tografului „7 Noiembrie" din lo
calitate un simpozion pe tema 
„Literatura și arta plastică în. se
colul al XIX-lea". Simpozionul va 
fi urmat de un film.

O PROPUNERE VALOROASA
Una dip problemele 

de o deosebită impor
tanță ale bazinului car
bonifer Valea Jiului este 
limpezirea apelor Jiului, 
pentru ca apa deversa
tă să poată fi folosită șl 
de celelalte unități in
dustriale din aval.

Prima realizare 
seamă în direcția rezol
vării acestei probleme a 
fost înlăturarea posibili
tăților de apariție în a- 
pele Jiului a 
care avea o 
nocivă asupra 
faunei acestui
înlocuirea uleiului 
diu (folosit ca

pentru flotarea cărbune
lui) cu naftanat de so
diu, în apele industriale 
deversate s-a ajuns 
in Jiu să nu 
fenol.

Următoarea 
trebuia 

purificarea apelor 
de suspensiile 

la spăla- 
în pre- 
efortun 
căutări

ca
mai existe

problemă 
rezolvată

în filtre

instala- 
din ța- 

scontate

fenolului, 
influență 
florei și 
riu. Prin 

me-
reactiv

Care 
era ] 
Jiului 
provenite de 
rea cărbunelui 
parații. După 
îndelungate și 
intense s-a găsit și re
zolvarea acestei proble
me, prin construirea și 
darea în exploatare a 
unor instalații de epu
rare a apelor reziduale

prin îngroșare (cu a- 
daus de ipsos) și filtra
rea îngroșatului 
presă.

Fiind primele 
ții de acest gen 
ră, rezultatele
nu s-au obținut imediat 
după darea lor în ex
ploatare. Funcționarea 
acestor • instalații se ce
rea îmbunătățită, înce- 
pînd cu transportul crus
telor filtrate la haldă șl 
terminînd cu 
în preaplinul 
toarelor a unei 
pezite care să
țină decît maximum 0,4 
gr/1 de solid.

Pentru realizarea aces
tor obiective au fost 
necesare studii intense 
și numeroase modificări, 
atît cu caracter tehno
logic cît și cu caracter 
constructiv. După zece 
luni de încercări se poa
te spune că la prepara- 
ția Lupeni problema a- 
ceasta este aproape re
zolvată. Astfel, în urma 
studiilor
consideră problema

o
îngroșătorului

efectuate Se
re-

obținerea 
îngroșă- 
ape lim- 
nu con-

zolvată 
struirea 
nr. 5.

dată cu

IOAN ENEIng.
șeful -sectorului preparare 

preparația Lupeni ,

(Continuare în pag. 3-a)
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И Timp de studiu șl de reereere
В Viitorii muncitori fi maiftri *** bine 

pregalifi
■ Supraveghere și control
■ l¥*avem nevoie de lipsuri

De /<i începutul amilul de 
invă/ămînt In școlile generale, 
medii și profesionale eu tre
cut aproape 45 de zile. Activi
tatea a Intrat de mult in nor
mal. Cadrele didactice, întreg 
personalul din școli se preocu
pă cu simt de răspundere de 
ridicarea procesului de tnvă- 
țdmint, pe o treaptă superi- 
Ourd, de instruirea și educa
rea tinerei generații.

Pentru a vedea cum se pre 
zintă situafia acum, la mijlo
cul primului trimestru al anu
lui de învățăMnt, ne-ат de
plasat zilele trecute ia Grupul 
școlar Lupeni.

In rinduriie care urmează 
vom reda cîteva aspecte ale 
muncii de instruire teoretică 
șl practică a elevii?' de aici, 
citeva aspecte din activitatea 
zilnică a școlii.

Instruirea teoretică...
Grupul școlar este încadrat cu 

personal competent, bina califi - 
cat, capabil să facă instruirea teo
retici a elevilor la un nivel su
perior, corespunzător cerințelor îh- 
vățămintului nostru actual. Cadre 
didactice ca profesorii Ionescu 
Constantin, PopfesBQ Atiton și Biîo 
Aladar, ca inginerii Voiculcscu 
Vasile. Ionică Ioan, Cojocaru To
ma, ве preocupă cu simt de răs
pundere de instruirea elevilor, de
pun interes în pregătirea și pre
darea lecțiilor, folosesc mijloace 
eficiente de predare și seminariza 
re. La rîndul lor, elevii se stră
duiesc să-și Însușească zi de zi 
materia predată, frecventează Cu 
regularitate cursurile, ascultă cu 
atenție explicațiile profesorilor, 
reușind astfel să acumuleze te
meinice cunoștințe teoretice. Itnbi- 
nînd apoi armonios noțiunile teo
retice căpătate la școală cu cele 
practice din procesul muncii, fn 
orele de practică, elevii muncitori 
ișl Îmbogățesc cunoștințele in me 
seria pe care și-au ales-o la intra
rea în școală. Conducerea școlii 
se mlndrește cu elevi ca Bolostn 
Aurel; Condoiu Constantin, Spaflu 
Grigore. Merrioiu Dumitru, Pera 
Constantin, Bugheș Alexandru, Se- 
rea Iile din anul I, 1-Iăbina Ladis- 
lau, Breazu Vasile, Munteanu Ion, 
Heghaș Ștefan din anul lî, Onuț 
Vasile, Radulescu Constantin, Dră- 
goi loan (numai note de 10) din 
anul III.

Este qrăltor următorul aspect al 
muncii de instruire a elevilor, des
pre preocuparea cadrelor didactice 
pentru creșterea pocesului de in- 
vățămint, pentru ridicarea elevilor 
rămași în urmă la învățătură la ni
velul fruntașilor î elevul Furtună 
Dumitru din anul ІИ В a fost co
rigent la trei materii în anul tre
cut. A învățat insă șl le-a promo
vat, iar anul acesta are numai 
note de 9 și 10 De asemenea, 
plivită in general, situația la În
vățătură a elevilor de la începu 
tul anului șl pînă aeum este mult 
mal bună declt se prezenta In a 
ceeași perioadă a afiului trecut.

Se poate afirma pe drept CU- 
vînt că instruirea teoretică a vi
itoarelor cadre pentru Industria 
carboniferă se face Ih bune cdn- 
dițiunl, la un nivel corespunzător, 
la Grupul școlar Lupeni.

...$î instruirea 
practică

Instruirea practică a elevilor se 
face atit în atelierele școlii, cit și 

la unele întreprinderi din oraș. In 
ateliere, dotate eu mașini, utilaje, 
scule suficiente șl corespunzătoare, 
practica este Îndrumați și fcentro- 
lată de către maiștrii șcelll, elevii 
avlnd posibilitatea Si le familiari- 
zese cu diferite denumiri tehnice, 
cu operațiunile tehnologice de Pite» 
cutare a uhof lucrări, £U respecta
rea N.T.S. Zi de ai, hteiftril Mwa» 
hagiu Dumitru, Țimpea Cornel, Ga» 
do Iuliu, DrâgulesCu Bmll, Blrlog 
Nlcolae, se află In preajma elevi
lor, imprimîndu-le dragostea pen
tru meseria aleasă, invățlndu-i lu
cruri interesante, folositoare.

Practica în producție, la locurile 
de muncă unde Vor lucra după ab
solvirea școlii, îi ajută pe elevi să 
aplice noțiunile teoretice Ia speci
ficul muncii 16f, te permite s« CU» 
noască diferite procedee fi metode 
de muncă, le imprimă o atitudine 
înaintată față de muncă, îi fami
liarizează cu relațiile de producție 
între oameni, cu normele discipli
nei și moralei socialiste. Se poate 
spune că se desfășoară lh C&ndi- 
țiuiii buhe fh fiecare ihtreprihdere 
unde școala âre repartizați elevi 
în practică. De altfel, în privința 
desfășurării practicii în producție 
ă elevilor și a urmăririi el, con
ducerea Grupului școlar Lupeni 
folosește un procedeu foarte efi
cient. A trimis fiecărei Întreprin
deri cite un tabel cu elevii care 
vor faCe practică în întreprinde
rea respectivă. La rîndul lor, con
ducerile întreprinderilor au trimis 
școlii cite un grafic cu rotația prac- 
ticanțilar pe schimburi, pe locuri 
de muncă și pe zile, însoțit de 
cite st dispoziție internă cu numi
rea tovarășilor din întreprinderea 
respectivă care se ocupă de urmă
rirea practicii elevilor, precum •și 
cîte un plan cu ședințele de ana
liză a practiaii. Deci, practica se 
desfășoară planificat, normal în 
fiecare întreprindere. Elevii au 
fost repartizați pe lîngă meseriași 
pricepuți de la care au ce învăța. 
Aceștia urmăresc zilnic pontajul 
elevilor, întocmirea caietelor de 
practică și a fișelor cu respecta
rea N.T.S., rotația pe locuri de 
muncă. De asemenea, în fiecare în- 
treptlfidere s-au alcătuit colective 
speciale formate din maiștri și in
gineri pentru urmărirea practicii 
elevilor. Un asemenea colectiv e- 
tristă șl în cadrul școlii, care 
face periodic vizite la întreprin
deri pentru a constata dacă ele
vii se prezintă la practică, dacă 
sînt puși să muncească In mese
ria lor sau sînt repartizați să exe
cute diferite lucrări minore, unde 
nU au ce învăța. Tovarășul Ocro- 
gliei loan, directorul Grupului șco
lar Lupeni și-a întocmit un regis
tru cu procesele verbale asupra 
controlului efectuat de colectivul 
ce urmărește efectuarea practicii 
pe școală, în care înscrie de fie
care dată constatările făcute. „Sînt 
lucruri, în general, mulțumitoare 
— ne-a spus dînsul — dar mai 
sînț și uneie lipsuri. De pildă, nu 
întotdeauna elevii sfiit urmăriți șl 
îndrumați privind completarea ca
ietelor de practică. Uneori, elevii 
care fac practică la preparația Lu
peni sînt folosiți în munci secun
dare, străine de meseria lor. Noi 
am constatat aceste lucruri, le-am 
adus la Cunoștința tovarășilor 
care îndrumă practica elevilor șl 
spetăm ca ele să nu se mai re
pete".

Condiții optime 
do viată și învHătură

Conducerea Grupului școlar a a- 
sigurat din vreme elevilor cdhdi- 
ții optime de trai și învățătura 
Sălile de clasă au fost zugrăvite, 
mobilierul defect a fost reparat ți 
completat Cu mobilier nou, canti
na și dormitoarele au fost, de a- 
semenea, puse la punct. Nici pro

blema atelierelor și a laboratoare
lor n-a fost neglijată. Atelierele 
au fost dotate cm mașini, utilaje, 
seule suficiente necesare desfășu
rării corespunzătoare a practicii. 
In acest an școlar s-a amenajat un 
atelier nou pentru forjări și meca
nici. Laboratoarele au fost și ele 
dotata cu cele necesare, iar biblio
teca, ce numără cîteva mii de vo
lume, stă zilnic la dispoziția ele
vilor, Timpul de studiu este judi
cios folosit. Elevii se prezintă zil
nic in Sălile de meditații unde, tub 
atenta supraveghere a educatori
lor, ișl pregătesc cu cofiștiinciozl- 
tate lecțiile la flecare materie. Ѳ- 
rele de curs șl de setninerii deCutg 
lntr-o liniște deplină, elevii mafil- 
fMtlnd multă grijă pentru propria 
pregătiră.

Deci toate condițiile de Viața șl 
învățătura le sini asigurate elevi
lor, ei neavind altceva de făcut 
declt să învețe. Și învață.

Preocupări 
în timpii! liber

După orele de studiu sau de 
practică, elevii se recreează, se o- 
dihnesc, se daeiind. Timpul liber 
este folosit însă cu multa chibzu 
intă. Elevii desfășoară o susținută 
activitate cultural-artistică și spor
tivă. Fanfara Grupului școlar Lti- 
petil, orchestra de muzică popu 
Iară, soliștii vocali și instrumen
tiști, brigadă artistică de agitație, 
au prezentat deseori programe reu
șite, apreciate de cei care le-au 
vizionat. în cadrul duminicilor de 
tineret ce se organizează în școa
lă, se expun dilerite conferințe ln- 

j strut tiv-educative și pe teme de 
N.T S., au loc iutllnin între elevi 
cu activiștii de partid șl cu pen
sionari, se țin concursuri „Cine 
știe cîștigă" pe diferite teme. Iar 
artiștii amatori susțin frumoase 
programe artistice pentru elevi.

De multă popularitate in școală 
se bucură șl sportul. Atletismul, 
voleiul, tenisul de masă, fotbalul, 
șahul sînt sporturi mult îndrăgite 
de elevi, sînt sporturi în care ele
vii Grupului școlar Lupeni au ob 
ținut rezultate lmbucuiătoire. Spor
tivi ca Ularu Vasile șt Dobroiu 
Gheorghe au adus cinste școlii In 
care au invățal, acum fiind legiti
mați la asociația sportivă „Mine
rul" Lupeni, iar tinerii Cititacu Va
sile, Torek Iosif și Iancu Pintilie 
se bucură de stimă din partea co
legilor pentru calitățile lor spor 
tlve. Iri incinta șctolii există un 
frumos teren sportiv pe care ele 
vii susțin diferite întreceri în tim
pul liber.

Acțiuni patriotice
întotdeauna, cînd a fost nevoie, 

elevii Grupului școlar Lupeni au 
răspuns la chemările școlii și ale 
comitetului U.T.G. pe școală, la 
chemările organelor locale ale pu
terii de stat pentru efectuarea u 
nor munci patriotice. Vom aminti 
doar două acțiuni mai semnifica
tive pentru care eievii au primit 
toate felicitările. Primul: la puțin 
timp de la Începerea anului școlar, 
1Й pădurea de iă Mlerleâsă a iz
bucnit un incendiu care amenința 
să mistuie pădurea. La chemarea 
Sfatului popular orășenesc Lupeni, 
aproape 500 de elevi au fost duși 
cu mașinile lă locul incendiului. 
După două zile, printr-o muncă 
demnă de toată laudă, elevii, ală
turi de alțl cetățeni, au reușit st 
localizeze incendiul șl apoi să-l În
lăture. Al doilea; de flecare dată, 
clnd ploua, apele pîrliașului Braia 
se revărsau pe șoseaua din car- 
tierui cu același nume deterio- 
rind-o. Eleni de la Grupul școlar 
au lucrat multe zile la construirea

■nul еамі pentru deversarea ape
lor,

I asemenea, elevii au contri
buit In шага măsuffi lă ihfrumute- 
teraa exteriorului școlii șl la con
struirea terenului spOrtiv din ia 
cinta școlii.

Tfoi date 
de viitori maiștri

Inceplnd cu acest an de invă- 
țămint, in cadrul Grupului școlar 
lupeni funcționează, pe lingă cla
sele de ucenici și cea de maiștri 
minieri, anul îl, Și două clase de 
maiștri anul I, cursuri serale. Deci, 
lh total, funcționează aici și trei 
clase de maiștri. Prima, cea de 
maiștri minieri, anul II, cu Un e- 
fâctiv de 25 de elevi, lși va trimite 
absolvenții industriei carbonifere 
In toamna anului viitor. A doua 
clasă însumează 20 de viitori 
maiștri termeenergellcienl, iar cea 
de a treia numără 19 elevi in me 
seria centrale și stații. Aceste două 
clase de maiștri, anul 1, cursuri 
serate, pregătesc cadre pentru ter
mocentrale Paroșem,

în legătură Cu activitatea elevi
lor maiștri, tovarășul Octogllci 
loan he-а spus unele lucruri bu
ne. Astfel, profesorii cumularzi 
Bile Ioan, Dina Dumitiu, Panteli- 
mon Gheorghe, Kiray Zoltan, Fi
lip Gheorghe, Szekely loan — toți 
ingineri -•= depun 0 muncă temei
nică pentru pregătirea viitorilor 
fflaiștri, mai ales că toți lucrează 
in producție, cunosc specificul 
munții elevilor lor Și, ca atare,
știu а supte carot probleme să in- в
siste mai mult.

Dintre elevii de la clâsa de
maiștri rfiihieri se evidențiază ti-
neri ca Ștefănescu Florea, Paul В
Iosif, Bădrăgan Alexandru, Matei 
ÎSan și Pop loan care, prin acti
vitatea lor zilnică, conștiincioasă, 
confirmă că vor deveni cadre Ы- 
ne calificate, incit să facă față cu 
succes sarcinilor din producție. $1 
în celelalte două clase sînt multi 
elevi slrgulncioși Ie șcdală, bttnt 
meseriași la locurile de muncă 
unde lucrează. Așa sînt muncitorii 
elevi Beldeanu Emil, Burghel Mi 
hai, Jula Ioan, Slrbu loan.

☆
Privită în ansamblu, activitatea 

Grupului școlar Lupeni de la înce
putul anului de lnvățămînt este 
bună. Al-ît Instruirea teoretică, cit 
și cea practică se realizează cu 
conștiinciozitate de Către profesori 
șl Ingineri, de către conducerea 
școlii, de către înșiși ei, elevii. In 
școală dofnnește o atmosferă sănă
toasă, de respect reciproc, colegia
litate și întrajutorare, o atmosferă 
prielnică de învățătură și convie
țuire civilizată.

Desigur că mai sînt și unele lip
suri, pe care conducerea școlii le 
cunoaște și pentru lichidarea căro
ra duce o muncă susținută. Pro
blema esențială care stă în centrul 
atenției conducerii școlii este prac
tica în producție a elevilor, aceasta 
fiind latura de bază a pregătirii co
respunzătoare, la nivelul tehnicii 
actuale a viitorilor muncitori.

Activitatea de pînă acum, după 
o lună și jumătate de școală, este 
o dovadă că primul trimestru va fl 
Încheiat cu rezultate buhe la Gru
pul școlar Lupeni.

D. GHEONEA

In timpul unei ore de curs Aplecați deasupra caietelor de n ■ 
f elevii înscriu în ele explicațiile profesorului.

Aportel celor 
de la R.C.M.

(Urmare din pag. l-e) 

strădaniilor lor s-a reușit sd 
se Îmbunătățească regulărila- 
tea circulației trenurilor șl să 
crească continuu tonajul pe 
tren remorcat. In repetate fin- 
duri operatorii T au asigurat 
remorcarea de trenuri supli
mentare cu locomotivele duble 
din program. Acest lucru a 
contribuit la îmbunătățirea in
dicatorului „utilizarea parcului 
de locomotive" și la reduce
rea staționării vagoanelor.

Noul plan cincinal aduce 
satclni sporite pentru ceferiș
tii din Valea Jiului, căci creș
terea producției de Cărbune v» 
duce la mărirea volumului 
transporturilor pe calea fera
tă. Pentru satisfacerea la timp 
a tuturor cerințelor de trans
port se impune luareț^ de pe 
acum a anumitor măsu.J,

Condițiile necesare îndepli
nirii noului plan mărit de 
transport s-au Situat In cen
trul atenției adunării generale 
de dare de seamă și alegeri. 
Cu acest prilej comuniștii du 
venit cu propuneri menite să asi
gure un transport de bună calita
te și cele mai optime condiții de 
regularitate și siguranță. Prin
tre propunerile făcute în adu
narea generală se numără și 
cele referitoare la îmbunătăți
rea aprovizionării tuturor sta
țiilor cu vagoanele necesare 
încărcării mărfurilor prezenta
te la transport, precum și la 
îmbunătățirea condițiilor de 
transport prin dotarea cu noi 
vagoane de clasă și mărfuri.

„Autoservire* \ 
pe,,.
sprinceană

Acest procedeu original (a se 
citi nărav) este adoptat la unita
tea O.L.P. din Uricani condusă de 
Pieoteasa Nicolae. Dar numai pen
tru unii cumpărători, cum sînt 
Stejar Gheoighe și Vlad Maria. A- 
ceștia au fost văzul, mai zilele 
trecute după tejghea alegîndu-și 
marfa, în timp ce al fii așteptau 
să iie servili „la rînd:!.

Orice comentarii sini de prisos. 
Dar se ridică o întrebare : pe cînd 
stirpirea acestui nărav de către 
cel in drept s-o iacă ? Conducerea 
O L.F. Petroșani are datoria să 
pună capăt prefe rent ier Hor în de
servirea cumpărătorilor In unita
tea cu pricina, practică ce nu-și 
are loc. in comerțul nostru socialist
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viitorul ancondițiile spre a păși în 
„cu dreptul".

— Obiectivul nostru 
sfîrșitul anului este să realizăm o 
depășire de 2 000 tone cărbune, 
ne-a spus ing. AVRAMESCU TRA
IAN, șeful sectorului IIL Avem 
însă „probleme". Orizontul nr. 
518, pe care-1 pregătește sectorul 
de investiții, n-a fost terminat la 
data prevăzută. Din această cauză 
batem pasul pe loc cu 3 abataje, 
programate de a da producție în 
trimestrul IV, Deci, sectorul de 
investiții să se precipite I O altă 
problemă: așteptăm aprobarea de 
la C.C.V.J. pentru redeschiderea 
abatajelor nr. 5 și 7 care vor tre
bui să dea cărbune din luna no- 
fdmbrie.

Am luat toate măsurile spre a 
lucra ritmic, spre a fi la înălțimea 
exigențelor din ultimul trimestru. 
Am rezolvat greutățile în privința 
transportului subteran; locomotive
le au fC’t reparate. In privința de
servirii/ brigăzilor nu avem deci 
„emoții'1 pentru viitor. Plasarea fron
turilor este, de asemenea asigurată. 
Vom pune accent pe îndeplinirea ple
nului de pregătiri, ca noul an să ne 
găsească cu pregătirile la zi, cu 
condițiile asigurate spre a obține 
noi succese.

Am poposit, în cadrul anchetei 
noastre, și la sectorul II. Acest co
lectiv are cea mai mare 
față de planul anual: 
minus. In octombrie, 
înregistrat un minus la 
tone.

pînă la

„datorie" 
5 411 tone 
sectorul a 
zi de 1 240

Încă in re-

mal mari

— Deci, sinteți 
greș, tovarășe inginer, ne-am 
adresat iov. POPESCU MIR
CEA, șeiul sectorului.

— Da, batem încă pasul pe loc, 
sîntem deficitari și în luna asta. 
Care e explicația ? Am stagnat la 
frontalul 18/11, pierzînd 600 tone, 
din cauza defecțiunilor mecanice 
la combina KWB-2. O altă cauză : 
toată luna am lucrat cu un minus 
de efectiv de 40 de oameni. Și la 
ora actuală mai avem lipsă de 20 
de oameni. Din acest motiv n-am 
plasat corespunzător nici frontalul 
15/11. Deci condiția necesară pen
tru reali/area sarcinilor în viitoare
le luni constă în completarea efec
tivului.'! Aici avem nevoie de aju
torul conducerii minei.

O rezervă pentru redresarea acti
vității sectorului constă în spori
rea vitezelor de avansare. Perseve
răm deci în mărirea vitezelor de 
avansare mai ales în abatajul 18/П, 
prin eliminarea defecțiunilor me
canice și organizarea superioară a 
muncii, spre a atinge viteze de cel 
puțin 35-40 m pe lună. O altă re
zervă spre valorificarea căreia tre
buie să ne orientăm forțele e întă-

rirea disciplinei. înregistrăm multe 
absențe care ne provoacă necazuri.

— „Bătuta pe lee" e caracteristi
că și sectorului nostru he-а spus 
ing. DOCZI LUDOVIC, șeful secto
rului V. Sectorul rtostru e în dez
voltare. Avem multe lucrări de 
pregătiri și chiar și de deschideri. 
Ori, efectivul spre a putea plasa 
din plin fronturile precum și lu
crările de pregătire e insuficient, 
tn noiembrie deschidem încă 2 
abataje. Deci fronturi Vom avea. 
Recuperarea minusului va depinde 
de plasarea mai din plin a liniei 
de front. O rezervă și pentru fioi 
în această privință e realizarea 
coeficientului de prezentă. Am 
avut și mai avem greutăți în pri
vința transportului. Nu sintem a- 
provizionați la timp cu vagonete 
goale. Din această cauză, brigăzile 
pierd ore prețioase din timpul de 
muncă. Una din cauze : desele de
fecțiuni la locomotivele Diesel. 
Și azi noapte, la orizontul 535, n-a 
pornit o locomotivă, iar brigăzile 
au rămas fără goale. Pentru anul 
1966 vom avea necazuri mal puține 
în privința transportului pe puțul 
10. Executăm un suitor colector, 
deși ar trebui să folosim efectivele 
pentru deschiderea blocului VIII 
din stratul 5.

Pe ing. COSMA NICOLAE, șeful 
sectorului XII transport, l-am soli
citat să ne înfățișeze preocupă
rile colectivului ce-1 conduce în 
vederea deservirii mai optime a 
sectoarelor productive. Am primit 
următorul răspuns :

— Am avut în vedere mai ales 
pregătirile pentru iarnă. Pe această 
linie am asigurat frontul de halda- 
re necesar, am reparat linia ferată. 
Pentru a deservi mal bine sectorul 
V am dublat circuitul de la su
prafața pUțului 10. In ultimul timp 
au fost defecțiuni șl la separație, 
la banda de 0—80. A ars un între
rupător A.G. de 125 Amperi și 
n-am avut cu ce-1 înlocui. Ar ti 
bine, deci, să primim asemenea 
întrerupătoare de rezervă. Aștep
tăm ajutorul C.G.V.J. și în privința 
completării parcului de vagonete. 
Conform planului de aprovizionare 
mai avem de primit 110 vagonete.

O problemă și mai importantă 
pentru mina noastră este însă ter
minarea teficoanelor pentru halda- 
rea sterilului la puțul 7 vest. Pen
tru predarea acestor tericoane s-au 
stabilit zeci de termene, fără să fie 
însă respectate. Facem, deci, un 
apel T.C.M.M.-ului. Iarna e aproape, 
haldarea sterilului ne va produce 
din nou stagnări. Avem așadar ne
voie de noua instalație de haldare !

Ultimul nostru interlocutor 
cadrul anchetei a fost tov. 
ZAN VASILE, inginerul șef 
nel:

— Afirm cu certitudine 
cele două luni ce au mai

cart va fl la înălțimea sarcinilor. 
Vom îndeplini plinul rlthiie, vh» 
realiza angajamentul jto trlmefitfif 
— 1 500 tone » și v<M idcWia 
anul fiii o depășire di 4 000 tobă 
cărbune. Mă băZez 5fi iceaSil a- 
fltmațle pe următoarele • little d» 
front o avem asigurată în toate 
sectoarele. Avem și efective, cu 
excepția sectofUldi II> lflaă Și alC> 
vom asigura efectivul necesar fi
nă la 10 noiembrie a.c.

Ceea ее urmărită flbl fid deo
sebire e realizarea integrală a 
pianului dș pregătiri, fidică recu
perarea rămînerilor în urmă din 
primele două trimestre. Vom în
ființa în acest sens noi biigăzi, 
mai ales în cadrul sectoarelor II șl 
V, astfel ca la 1 ianuarie 1906 sa 
avem linia activă de front asigu
rată. Planul anual de investiții va 
fi depășit cu 100 ml.

La întreținerea utilajului avefii 
încă deficiențe. Sîht încă Ineren
te defecțiunile mecanice, deoarece 
nu se fac reviziile la tltfip lâ toa
te utilajele. Problema reducerii 
duratei de rambleiere la săctoruj 
IV ne stă în atenție și în scutt 
timp se va soluționa.

Ne preocupă de asemenea, în
tărirea asistenței tehnice, precum 
șl a disciplinei. Coeficientul de 
prezență nu se ridică le nivelul 
indicatorului prevăzut, ' aceasta din 
cauza numărului mare de absențe. 
Vom insista asupra întăririi disci
plinei, vbm persevera ln sporirea 
răspunderii maiștrilor fața de con
dițiile de muncă ale brigăzilor. 
Astea-s doar cîteva din rezervele

nodstrfi interne ce le avefiz mereu 
ffi vedere.

In atenție
Ba despriaU, deci, dto afiChels 

noastră necesitatea ca th perioada 
Ce a mai rămas piuă la sfîrșitul anu
lui la midi VUUdB să И МГМѴ* 
reze mai ales ffi Htinătdaf@la di
recții :

Sfatul popular

NOTĂ

in 
BRIN- 
al mi-

că în 
rămas 

pînă la sfîrșitul anului mina Vul-

O propunere valoroasă
(Urmare din pag. l-a)

Dar, pînă s-a reușit 
acest lucru au fost ne
cesare cca. 100 modifi
cări. De cîtva timp s-a 
executat cea de-a 88-a 
modificare, care constă 
în evitarea tulburării 
stratului de apă limpe
zită de la suprafața în- 
groșătorului nr. 4. Cum 
s-a ajuns la această so
luție ? S-a observat că 
in îngroșătorul nr. 4 
apa se purifică destul

strat de 
a cărui 
între 30 
toate a- 
colectate

concentrație 
solid în

de bine, obținîndu-se la 
suprafață un 
apă limpede 
înălțime varia 
și 100 mm. Cu 
cestea, probele 
dădeau o
mai mare de 
apa limpezită. Studiindu- 
se minuțios construcția 
și funcționarea acestui 
îngroșător s-a observat 
că stratul de apă limpe
zită se tulbura datorită 
mișcării brațului. Pe 
braț erau montate o se-

• Completarea efectivului 
pentru a se putea plasa la 
maximum linia de front A- 
tonțle, indeoiebi, sectoarelor 
rămase în urmă I

• Să se pună ua accent 
deosebit pe realizarea coefi
cientului de prezență, întări
rea diecip . I, întreținerea 
utilajelor de transport spre 
a se reduce la minimum de
fecțiunile mecanice.

• Un deziderat pentru a- 
nul ce vine: realizarea inte
grală a planului de pregătiri 
și deschideri, spre a se asi
gura Viitoarele fronturi de 
dlrbUfie,

• T.C.MM să se țină „ln 
snrșlt" ae cuvint Și să ter
mine torichanelfi pentru hal
da de steril.

Realizarea acestor obiecti
ve va determina ia final ca 
și mina Vulcan să Încheie a- 
niil Cu Ud bilanț rodnic, 
să-și asigure premizele unor 
realizări și mai mari pentru 
anul ce vine.

orttyaneio 
regional 

Petroșani 
COMITETUL EXECUTIV

Anunfă următoarele 
posturi vacante!

1. ȘEF DE SECȚIE GOSPO
DĂRIE pentru care se cer : 
inginer in specialitate șl 4 aai 
In funcții de specialitate *•> 
salarizare 2 000 lei.

Z TEHNICIAN I CON
STRUCȚII, condiții de angaja
re conform anexei tV la H.CM 
fir. 1053/1900.

в. TELEFONIST pentru care 
■e cen studii medii, iară ve
chime, sau 7 clase și 3 ani lu
crați in telefonie — salarizare 
035 lei lunar.

INVITAȚIE
orașului Pe- 

bineînțeles, 
magazin ar 
ioc de те -

4. MUNCITOR CALIFICAT I 
ÎNTREȚINERE pentru car , se 
rert 7 clase și 6 ani in mese
rie, salarizare 1 000 lei lunar.

e destinată,
cărnii. Acest 

foarte nimerit 
pentru tovarășii din con-
O.C.L. Alimentata bă chitu

Măcelăria din hala 
troșani 
vinzăni 
ii insă 
dilaț ie 
ducerea
și pentru cei de la secția comer
cială ă sfatului populai asupra țe
lului cum nu trebuie sd arate j 
măcelărie. Ar ІгёЬііі invitați să 
stea în acest тадагіп cel puțin o 
oră-două pe zi. Nu atit pentru а 
vedea cum se iac ciupelile Ia cin- 
tar, ci mai ales pentru a respira 
..atmosfera" magazinului. Aici 
vorbind fără prea multe ocoltșuti, 
duhnește insuportabil. Și nu gă
sești explicația: magazinul e do
tat cu frigider, ai ară nu e deloc 
cald și totuși persistă mirosul de 
carne stricată.

Dacă cel care răspund de acti
vitatea comercială ar li invitați 
eă stea un timp in aceasta măce
lărie, ar putea exista șănsa luătii 
de măsuri pentru tnlăturarea ace
lei ,,atmosfere" care contravine 
flagrant deservirii civilizate care

caracterizează comerțul nostru. Și-i 
aproape sigur ей s-fir lua aceste 
masuri, deoarece „adaptarea cum
părătorilor la mediul11 magazinului 
e extrem de dUfălld. Ptftă acum 
doar măcelarii din acest Htugazfn 
au reușit să a facă. Se adaptează 
ia acest mediu ți muștele, dat ele 
au dispărut. Părerile ln ce pri
vește tainele dispariției muștelor 
slnt împărțite. Unii susțin că de 
vină ăr ti irigai, alții — mirosu. 
iirit.

5. MUNCITOR CANTONIER 
la secția gospodărie — salari
zare 530 lei lunar.

«. DOUA POSTURI DE POR
TAR — salarizare 600 
nar, condiții conform 
ПГ. 1270/1950.

lei iu- 
H.C.M.

adresaCel interesați se pot 
pentru informații suplimentare 
la serviciul personal ai Sfatu
lui popular orășenesc regio
nal Petroșani, telefon 342.

de palete ctirbe, 
dirijarea spre 

ingroșătorului

tie 
pentru 
centrul 
a spumei care eventual
ar apare. Intrînd sub ni
velul apei cu cca, 200 
mm, aceste palete și 
construcția metalică de 
susținere tulburau stra
tul de apă limpezită. 
Ajungindu-se la această 
concluzie, echipa de în
treținere Condusă de 

comunistul Bedean Gheor- 
ghe a demontat paletele 
curbe și a ridicat con-

strucția lor metalică cu 
100 mm deasupra nive
lului apei.

Consecința acestei lu
crări de o deosebită im
portanță a fost că pro
bele de apă limpezită 
au dat concentrații de 
solid sub 0,4 gr/1 ajun- 
gindu-se chiar la 0,02 
gr/1, ceea ce Înseamnă 
o apă limpede.

Autorul acestei valo
roase propuneri este tl- 
nărul maistru 
Mircea, căruia 
preparației fi 
și pe această 
cere felicitări.

Dinul 
colectivul 
adresează 
cale sin-

T О V A. R Â »
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muncitorilor
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PROGRAM DE RADIO
30 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 5,40 Muzică interpretată de 
fanfară; 6,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,10 Ardeleană și 
îrtvirtltă de Tiberiu Brediceanu,- 6,22 
Melodii populare; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,18 Duete vocale de 
muzică ușoară; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Muzică populară; 8,30 La mi
crofon melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului.- Sucurile de fructe,- 
9,35 Arii din opere,- 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Soliști și formalii de 
amatori — muzică ușoară; 10,30 Ro- 

ІДД vînturilor; 11,00 Fragmente din 
- suita „Peer Gyint" de Grieg; 11,30 

Din folclorul muzical al popoarelor;

12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic,- 12,13 Din viața muzicală 
a orașelor patriei: Iași; 12,45 Re
vista revistelor economice; 13,00 Se- 
lecțiuni din opereta „Gasparone" de 
Millocket; 13,15 Cîntă la mandolină 
Aurel Boerescu și la chitară Pette 
Steriopol,- 13,30 Melodii de neuitat; 
14,00 Buletin de știri. Buletin me
teo rulier- 14,08 Soliști și orchestre 
de muzică populară din diferite re
giuni ale patriei; 15,00 Cîntă Mario 
Lanza și Nlcolae Heriea, 16,00 Ra
diojurnal Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Cîntă Vali Nlculescu; 
16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,00 Lieduri de Hugo 
Wolf; 17,15 Radiosimpozion,- 17,35 
Matineu dansant,- 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13

Vechi melodii populare; 18,55 Do
uăzeci de minute cu„. George Gri- 
goriu,- 19,15 Sport; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 Cîntă Ro
xana Matei; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Seară de romafițe,- 21,10 
Muzică de dan» pentru tifieri și 
vîMtfiici; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 22,15 Varie
tăți muzicale; 22,50 Retransmisie de 
la restaurantul Ambasador. Cîntă 
formația Horia Moculescu. Soliști: 
Ilinca Cetbacev ți Ovid Tăâdorescu. 
Prezintă Radu Zâhareseti; 23,50 bu
letin de știri.

PROGRAMUL îl. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,50 Melodii 
lăutărești; в,О0 MuZlcS dlh Opera 
„Mireasa vîndută"; B,30 Difl Cele 
mai cunoscute melodii populare; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Piese de 
estradă; 10,00 Cîntece despre Re
publică; 10,30 Muzică din opereta

„Secretul iui Marco Polo"; 11,00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gie; 11,10 Melodia și interpretul pre
ferat — emisiune de muzică popu
lară; 11,30 Colegi de liceu; 12,17 
Portrete muzicale; 13,00 Buletin de 
știri; 13,08 Avaflcrohica muzicii la 
Radio; 14,00 GohCfirt de prînz; 14,30 
Interprețl de muzică ușoară; 15,00 
Radiojurnal Sport. Buletin meteo- 
tutlef; 15,30 Muzică populară; 16,00 
Rapsodii de compozitori români; 
18,30 De Ce? De utlde? De cînd?; 
17,0O Radiojurnal. Sport, Buletin 

meteorologic; 17,15 Arii din operete; 
17,50 Cîntece și jocuri populare; 
18,15 Valsuri nemuritoare; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Ritmuri tine
rești; 19,30 Ediția radiofonică Liviu 
Rebreanui 19,50 Cîntă formația Ed
mond Deda,- 20,00 Să dansăm,- 20,30 
Cîntec, joc și voie bun3; 20,45 Emi
siune literară; 21,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 21,30

Mic dicționar de muzică ușoară (li
tera M) 22,30 Pagini alese din mu
zica ușoară românească; 23,00 Bu
letin de știri. Sport; 23,10 Din crea
ția mozartiană; 24,00 La balul de 
sîmbătă seară; 0,50 Buletin de 
știri; 0,55 De la charleston la twist; 
1,50 Buletin de știri.

Cinematografe
30 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Samba; REPUBLICA : Aport, Muh
tar 1; PETRÎLA: Un enoriaș ciudat; 
LONEA: Unora le place jazZul; 
VULCAN i Neamul Șotmăreștilor se
ria 1-П; CRIVIDIA: Vremea păgî- 
ПІІОГ; PAROȘENI: Mofturi 1900; LU- 
PENI-CULTURAL: Cum se reușește 
în dragoste.



STEAGUL ROȘU

Vizita tovarășului Rheorghe Apostol 
In R. P. D. Coreeană

BRAZILIA

Reîntoarcere la formulele autoritare?
PHENIAN 28 Trimisul special, I. 

Cîrje, transmite :
Joi, tovarășul Gheorghe Apostol, 

prim-vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și persoanele care-1 însoțesc 
au vizitat Muzeul Revoluției Core
ene din Phenian. In continuare a 
fost vizitat spitalul principal al re
giunii Phenianului de sud unde per
sonalul medical a făcut oaspeților o 
primire călduroasă. Directorul spita
lului, dr. Von Ion Muk, a înfățișat 
realizările acestui așezămînt de să
nătate construit cu ajutorul poporu
lui român. Adresîndu-se gazdelor, 
tovarășul Gheorghe Apostol a spus : 
Sîntem bucuroși să auzim cuvinte 
frumoase la adresa poporului nos
tru, care și-a adus modesta contri
buție la construirea acestui edificiu 
menit să ocrotească sănătatea oa
menilor muncii coreeni. Aceasta es-

Salisbury: [emibirill! Igi WllSOD 
ii liderii afritani n-ai dai filiale

SALISBURY 28 (Agerpres).
Wilson nu a reușit să-i convin

gă pe liderii africani să accepte 
constituția rhodesiană din 1961, 
constată agenția France Presse, 
referindu-se la rezultatul convor
birilor avute miercuri de premie
rul britanic cu Nkomo și Sithole, 
lideri ai principalelor organizații 
politice ale populației africane din 
Rhodesia. Compromisul propus de 
Wilson eludează problema esenția 
lă, și anume accesul africanilor 
cate compun majoritatea zdrobi 
toara a populației țării spre viața

0 declarație a Organizației 
Tharetului Comunist 
dh Columbia

BOGOTA 28 (Agerpres).
Organizația Tineretului Comu 

nist din Columbia a dat publicity 
tii o declarație prin care cere e- 
liberarea din închisoare a lui Car 
les Romero, unul din mepibrii Co
mitetului executiv ai organizației. 
Carlos Romero a fost arestat zi
lele trecute în cursul manifesta
țiilor populare din orașul Sant=s 
Marta și este acuzat că s a pro 
nunțat împotriva măsurilor repre
sive declanșate de guvernul mii! ■ 
tar. In declarație se arată că în 
ultimul timp autoritățile poliție 
nești din Columbia au efectuat nu 
meroase arestări în rîndurile ma 
selor populare, încercînd să înă- 
bllșe mișcarea democratică și de 
partizani care s-a extins în toată 
tara.

• TOKIO. La 28 octombrie, cos- 
. monautii sovietici Valentina Ni-
kolaeva-Tereșkova și Adrian Ni
kolaev, care vizitează în prezent 
Japonia, au fost primiți de primul, 
ministru Eisăku Sa to. Cu acest 

■ prilej, premierul Sato și-a expri
mat convingerea că, In viitorul a- 
prcpiat, în Japonia va fi lansat un 
satelit artificial al Pămîntului.

• BELGRAD. La 27 octombrie, 
Torsten Nilson, ministrul afaceri
lor externe al Suediei, care se află 
in vizită in Iugoslavia, a avut o 
Întrevedere cu Vladimir Popovici, 
președintele Comitetului pentru a- 
taceri externe și relații interna
ționale al Skupștinei Federale a 
R.S.P. Iugoslavia.

A avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor care interesea- 

te o expresie a prietenie! pe care 
poporul român o nutrește fată de 
dv.

Seara, Kim Ir, prim-vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, a oferit 
o recepție în cinstea tovarășului 
Gheorghe Apostol. Au participat 
Kim Cean Man, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Li Den Ok, 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Han San Du, ministrul de fi
nanțe, Pak Sen Cer, ministrul afa
cerilor externe, Giăn Du Hoan 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bu
curești. Au luat de asemenea, parte, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii 'Socialiste România, Manole 
Bodnăraș, ambasadorul României la 
Phenian, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Phenian, ziariști.

In timpul recepției tovarășii Kim 
Ir și Gheorghe Apostol au rostit 
toasturi.

politică și conducerea statului, ur
mărind obținerea sprijinului liderilor 
africani pentru constituția antide
mocratică din 1961 în schimbul a- 
minării proclamării formale a in
dependenței Rhcdesiei. Este evi
dent că liderii luptei de eliberare 
ă populației africane nu au putut 
da curs cererii premierului brita 
nic. Nkomo a refuzat să facă vreo 
declarație după 'ntrevederea cu 
Wilson, dar dezacordul său a fost 
confirmat de cercurile apropiate 
conducerii partidului său. In ce-1 
privește pe Sitliole, el a dat pu
blicității o declarație în care își 
exprimă Îngrijorarea în legătură 
cu propunerile lui Wilson. El sub
liniază că aceste propuneri au fost 
prezentate „fără nici un fel de 
consultare prealabilă cu reprezen
tanții populației africane". Respin- 
gînd compromisul propus, Sithole 
erată că singura soluție este „in
stituirea guvernării majorității ur
mată de acordarea independenței'

Situația din Republica Dominicană 
continuă să se înrăutățească
SANTO DOMINGO 28 (Agerpres).
Situația din capitala dominicană 

continuă să se înrăutățească, după 
noua intervenție directă, de luni, a 
trupelor interamericane. Grupuri de 
militari ai acestor forțe patrulează 
pe străzile orașului Santo Domingo în 
încercarea de a preveni noi manifes
tații în favoarea evacuării acestor 
trupe din țară. Agenția Prensa La
tina relevă că lucrătorii din institu
țiile publice continuă să se afle în 
grevă în semn de protest împotriva 
menținerii ocupației străine. Din 
surse apropiate misiunii O.S.A., s-a

ză cele două țări și asupra situa
ției internaționale.

• NEW YORK. Un purtător de 
cuvînt al Secretariatului O.N.U. 
a declarat miercuri că ministrul 
de externe italian Amintore Fan-

PE SCURT • PE SCURT
fani își va relua funcția de pre
ședinte al Adunării Generale.

După cum se știe, Amintore 
Fanfani a suferit un accident și 
a fost pentru cîtva timp internat 
în spital, pentru tratament.

• NEW YORK. Potrivit datelor 
Ministerului Apărării ol S.U.A., nu

RIO DE JANEIRO 28 (Ager 
pies).

După promulgarea noului „act 
instituțional" — prevăzînd o serie 
de măsuri excepționale — opinia 
publică braziliană, scrie corespon
denți agenției France Presse, se 
întreabă dacă aceasta înseamnă „o 
•efntoarcere la formulele autoritare 
despre care se cedea că au fost 
țărăsile din mart-e 1965, după cs 
guvernul a consimțit Fnorea de 
alegeri libere" ies’.-'1 vorba de ale
gerile de guvernatori) sau „trebuie 
admis că președintele Castelli. 
Branco, constrîns de criza regimu
lui provocată de presiunile la fel 
de puternice din stingă și dreap
ta, a dorit ca prin măsurile ex
cepționale... să dispună pînă ta 
stîrșitul mandatului său, 1967, de 
răgazul și puterea necesară pentru 
a relua dialogul, pe care îl con
sideră indispensabil, cu forțele po
litice ale națiunii".

Evident, este greu de dat un 
răspuns la aceste întrebări la nu
mai o Zi după adoptarea măsurilor

Plenara C.C. 
al Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 28 (Agerpres)
In zilele de 25 ș! 26 octombrie 

la Tirana a avut loc cea de-a XV-a 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania. Lu
crările plenarei au fost conduse 
de Enver Hodja, prim-secretar al 
Comitetului Central.

Ramiz Alia, membru al Birou
lui Politic și secretar al Comitetu
lui Central, a prezentat raportul 
„Cu privire la creșterea rolului 
literaturii și artei în munca de e- 
ducare a maselor" 

aflat că comandanții militari ameri
cani „studiază posibilitatea retrage
rii unor trupe motorizate" care 
ocupă zona centrală a orașului, pen
tru „a încerca să calmeze" valul 
de proteste împotriva prezenței for
ței interamericane la Santo Domin
go. Aceeași agenție relevă că joi 
unități ale forței interamericane au 
început patrularea pe străzile ora
șului Santiago de Los Caballeros — 
al doilea oraș ca mărime din Repu
blica Dominicană. In acest oraș 
s-au semnalat, potrivit agenției 
Prensa Latina, numeroase asasinate 

mărul militarilor ioițelor armate 
americane s a ridicat în luna sep
tembrie la cifra de 2 720 706. In 
cursul lunii octombrie vor ii che
mați sub arme încă un număr de 
34 301 tineri. Se prevede ca pînă 
in toamna anului viitor numărul 

militarilor să atingă cifra de trei 
milioane. In decembrie, vor fi în
corporați un număr de 45 224 ti- 
neii, cifra cea mai ridicată de la 
sfîrșiiul războiului din Coreea.

• NEW YORK. Consiliul de Se
curitate se va întruni la 3 noiem
brie pentru a examina situația din 
coloniile portugheze, Consiliul de 

excepționale care prevăd suspen
darea partidelor politice, alegerea 
indirectă a președintelui republicii, 
extinderea împuternicirii tribunale
lor militare și care oferă lui Cas
tello Branco posibilitatea de a de
clara starea de asediu.

Partidul muncii din Brazilia — 
partid al fostului președinte Gou- 
lart cate împreună cu Partidul 
social democrat constituie principa 
lele organizații ale opoziției — 
a dat publicității o declarație, ară- 
lind că „actul (instituțional) a con
stituit un atac moral împotriva a 
ceea ce a rămas din instituțiile 
democratice braziliene".

VIETNAM
# Forțele patriotice sud-vietnameze continuă atacurile 

împotriva bazelor militare de la Da Nang și Chu Lai
& Debarcarea a două noi regimente sud-coreene 
ф Atacuri repetate ale avioanelor americane asupra te

ritoriului R. D. Vietnam
SAIGON 28 (Agerpres).
In cursul nopții de miercuri spre 

joi, forțele patriotice sud-vietname- 
ze au continuat atacurile împo
triva celor două baze militare a- 
uierîcane de la Da Nang și Chu 
Lai. Potrivit unor date provizorii 
furnizate de autoritățile americane 
la Da Nang au fost distruse 40 
de elicoptere, iar la Chu Lai 7 

bombardiere. Tirul artileriei forțelor 
patrioiice a fost însoțit de pă
trunderea pe teritoriul bazelor a 
unor unități care au provocat pier 
deri grele în rîndul trupelor a- 
inericane. Un purtător de cuvîni 
american a recunoscut că acțiunea 
patrioților a fost „in mod evident 
bine coordonată'.

Este pentru a doua oară cînl 
patrioții lansează un atac împotri
va bazei de la Da Nang, situată 
la 620 km nord est de Saigon și 
considerată a fi cea mai importam

în rîndurile populației comise de 
elemente de dreapta.

Pe de altă parte cabinetul condus 
de Garcia Godoy a ținut mai multe 
reuniuni în legătură cu noua situa
ție creată în țară și pentru a stabili 
măsurile ce ar urma să fie luate în 
vederea aplanării conflictului inter
venit între guvernul provizoriu și 
anumite cercuri din armată. O altă 
știre din Santo Domingo anunță că 
președintele Partidului revoluționar 
social-creștin din Republica Domini
cană, Antonio del Rosario a trimis 
joi secretarului O.S.A. o telegramă 
în care protestează împotriva ocu
pației militare a capitalei dominica
ne, calificînd noile acțiuni ale tru
pelor interamericane „drept un nou 
act de agresiune".

Securitate trebuia să ia în dezba
tere această problemă la 28 oc
tombrie.

• BONN. In R.F.G. se 
constată o creștere a numă
rului de accidente de muncă. 
După cum scrie ziarul „Neue 
Rhein-Zeitung", în minele ba
zinului carbonifer Ruhr în 
cursul anului 1964 fiecare al 
treilea muncitor miner a su
ferit un accident mai mult 
sau mai puțin grav. De pe ur
ma accidentelor de muncă 259 
mineri și-au pierdut viața In 
minele din Ruhr anul trecut. 
Făcînd lin bilanț pe anul 
1964, ziarul constată că nu
mărul accidentelor de muncă 
în toate întreprinderile din 
Republica Federală Germană 
s-a ridicat la trei milioane, 
dintre care peste șapte mii 
mortale.

„Cosmos-94" 
plasat pe orbită

MOSCOVA 28 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost lansat 

satelitul artificial al Pămîntulul 
„Cosmos-94“. La bordul satelitului 
s-a instalat aparatura științifică des
tinată pentru continuarea exploră
rii spațiului cosmic în cadrul pro
gramului anunțat de agenția TASS 
la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri : perioada iniția
lă de revoluție — 89,3 minute,- dis
tanța maximă de suprafața Pămîn- 
tului la apogeu — 293 km; distanta 
minimă de suprafața Pămîntului la 
perigeu — 211 km; înclinația orbitei 
— 65 grade.

■ Aparatura de pe bordul satelitului 
funcționează normal.

Informațiile recepționate sînt pre
lucrate la centrul de coordonare și 
calcul. » 1

tă bază militară americană din 
Vietnamul de sud. in interiorul ei 
și în taberele din jur sînt stațio
nate trupe americane cu un efec
tiv de peste 30 000 de oameni. Pri
mul atac a avut loc în luna iulie 
a.c., cînd o unitate a forțelor pa
triotice a pătruns în interiorul ba
zei aruncînd in aer mai multe a. 
vioane. La baza Chu Lai sînt sta
ționate trupe cu un efectiv de 
peste 5 000 do oameni.

HANOI 28 (Agerpres).
Misiunea de legătură A înaltului 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un protest 
împotriva debarcării, la 22 octom
brie, a două noi regimente sud 
coreene de infanterie, la baza sud- 
vielnameză de la Qui Nhon. In 
prezent, in Vietnamul de sud se 
găsesc 20 000 de militări sud-co- 
reeni. Misiunea de legătură cere' 
retragerea trupelor sud-coieene și 
respectarea orevederilor acorduri
lor din 1954 de la Geneva cu 
privire la Vietnam.

☆
HANOI 28 (Agerpres).
La 26 octombrie, avioane ameri

cane au pătruns în repetate rin 
duri in spațiul aerian al R.D. Viet
nam, bombardind și mitraliind re
giuni populate din provinciile 
Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa, 
regiunea Vinh Linh și insula Back 
Long Vi Numeroase formațiuni de 
avioane au venit din Tailanda, du
pă trecerea prin spațiul aerian al 
Laosului.

In după-amiaza zilei de 27 oc
tombrie, avioane americane au vio
lat spațiul aerian al R.D. Vietnam, 
deasupra provinciei Ha Tay. Două 
avioane atacatoare, au fost dobo
ri te.

Cometa ikeia Seki 
văzută cu ochiul liber

TOKIO 28 (Agerpres).
Japonezii Ikeya și Seki, care au 

descoperit la 18 septembrie cometa, 
ce le poartă numele, au declarat că 
în ultimele cîieva zile această co
metă va putea fi văzuW cu ochiul li
ber.

Ei au arătat că începînd de la 
4,40 ora locală, cometa a putut fi 
observată timp de 40 de minute. 
Strălucirea ei este egală cu cea a 
unei stele de mărimea întîi. Coada 
cometei este de 60 de ori mai mare 
decît diametrul Lunei (Luna are un 
diametru de 3 746 km). O dată cu 
răsăritul Soarelui cometa dispare din 
cîmpul vizual.
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