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Priairea di tătre 
iiraiiil Mitoiae leaosesca 
a ashasaloriioi Repablitii 
DMKfate бипш

Miercuri, 3 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a primit în 
audiență pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Democrate Germane la Bucu
rești, Ewald Moldt, Ia cererea a- 

' cestuia.
Cu acest prilej a avut loc o dis

cuție prietenească.

ftraăSBl
Im talii Nn
И l«l О ІІІІЙ II ШІИ

La invitația guvernului federal 
al Austriei, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, va face o vizită oficială 
în Austria în a doua jumătate a 
lunii noiembrie.

De la Comisia electorală 
centrală pentru alegerea 
unui deputat 
în Marea Adunare Națională

In Vederea alegerii unui depu
tat în Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 12 
Berești, din regiunea Galați, deve
nită vacantă, a fost depusă candi- 
dafura scriitorului Nicolae Deleanu. 
■’ Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

• Aceleași scene — alte cifre
• 5500 tone de cărbune „peste**
• Cine va cuceri întîietatea ?

In fiecare zi, la ieșirea din șut 
oamenii abia ieșiți din pămint, se 
Opresc în fața graficelor, fac cal
cule, compară cu interes cifrele. 
Zilnic au Ioc aproape aceleași sce
ne; numai cifrele sînt altele.

— Și zi așa, tovarășe Purda. Te-ai 
prins să mi-o iei înainte ?

— De
Laszlo privi zîmbind la cel 

stătea in față. In sinea lui era 
dțu că Purda avea curajul 
plină la încercare vrednicia. E 
vărat că avea și condiții mai bune 
de muncă fără intercalații și pre
siuni mari, cum erau Ia Laszlo Ia 
nr. 4. Se părea că asta era mai pu-

ce nu ?...
ce-i 

mîn- 
să-și 
ade-

ELEGANTĂ

CONFORT
Acestea sînt atribute- k. 

le noului bloc de locu
ințe H 2, predat de cu
rînd în cartierul Live- 
zeni din Petroșani, p'“

DE DOUA ORI
MAI MULT

ladimineață,
de muncă. 

Avram expli- 
programul de

Ca în fiecare 
începutul zilei 
maistrul Virtop 
ca muncitorilor
lucru pentru ziua ' respectivă. 
Fiecărui om din echipa de re
parații îi spuse ce are de fă
cut, cum trebuie să munceas
că pentru ca planul de repa
rații să fie îndeplinit în mod 
ritmic.

In timp ce maistrul explica 
muncitorilor ce au de făcut, 
sosi in fugă un lăcătuș din 
tura de noapte și anunță:

— Astăzi o să aveți de lu
cru, nu glumă. Pe lingă cele 
12 vagoane defecte, sosite

CARNET

înseamnă planul de 
aproape două zile, 
maistrul muncitori-

va-

re-
de-

cred că le putem 
toate dacă vom 
pic de efort în plus, 
părerea unul dintre

astă noapte, au mai venit a- 
cum cîteva minute încă 8 va
goane...

— Asta 
lucru pe 
le spuse
lor. Pentru a nu face ,,cimi
tir" de vagoane defecte, este 
necesar să reparăm peste 
plan astăzi cel puțin 5—6 
goane...

— Eu 
para pe 
pune un 
își dete 
lăcătuși.

I, GRIȘAN 
impiegat R.C.M.

(Continuare în pag. 2-a) 

că tace.

să scoa

să nu-1

țin important. Văzîndu-1 
Purda i se adresă:

— Ei Ștefane, ce crezi, o 
tem noi planul ?

— Știi că ai haz! Cum 
scoateți ?

Unii dintre cei care asistaseră la 
această discuție își spuneau: „Cum, 
unul care abia s-a văzut ieșit la 
liman încearcă să-I ia peste picior 
pe Laszlo, brigadier cunoscut nu 

Ia Petrila, ci în toată Va-

Purda vroia doar să dove- 
faptul că și în abatajul lui.

numai 
lea ?".

Dar 
dească
cînd se lucrează cu cap și cu hotă- 
rîre, se pot obține randamente

Mineri care se 
situează în pri
mele rînduri ale 
întrecerii pentru 
mai mult cărbu
ne în adîncuriie 
minei Lupeni — 
frontaliști din 
brigada comunis
tului Petre Con
stantin de la sec
torul V.

:ii
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce randamente s-âu obținut la 
exploatarea minieră Lonea în 
cursul acestui an ?

— In prima jumătate a anului, 
exploatarea noastră nu și-a reali
zat sarcinile la indicatorul produc
tivitate. Față de 1,290 tone pe post 
cit era planificat în primul trimes
tru, am obținut doar 1,244 tone de 
cărbune pe post. In ăl doilea tri
mestru am realizat numai 1,228 to
ne pe post, față de 1,310 tone de 
cărbune pe post cit era planificat. 
Cele mai slabe rezultate le-ău în
registrat sectoarele III, IV și I.

Nerealizarea productivității pla
nificate a avut o influență negati
vă asupra producției. In primele 
6 luni, sectoarele amintite au ră
mas mult sub plan fapt ce a făcut 
ca exploatarea noastră să înregis
treze un minuS de 8 700 tone de 
cărbune.

Incepînd cu luna iulie, situația 

doi 
de 
s-a
La

mari. După discuția avută că Laszlo, 
Purda a chibzuit cum să organizeze 
mai bine schimburile, munca în 
abataj. A mai muștruluit pe unii 
ortaci indisciplinați, a venit și în 
alte schimburi ca să pună umărul 
acolo unde era nevoie.

...După discuția avută de cei 
brigadieri au trecut mai bine 
șase luni. In cele două abataje, 
muncit cu însuflețire, cu avînt.
încheierea a zece luni de muncă 
sectorul III al minei Petrila a în
registrat cea mai mare depășire din 
întreaga exploatare — 9 600 tone 
de cărbune, și unul din cele mai 
mari randamente din bazin. Din de
pășirea sectorului, peste 5 500 tone 
sînt rezultatul vredniciei celor două 
brigăzi. Deci, din această dispută 
— în care învingători sînt 
acum ortacii lui Purda — au 
cîștigate ambele brigăzi.

Care dintre brigăzi va cuceri 
la urmă întîietatea în 
trecere pasionantă ? Va 
pul care, după cum știm, e priete
nul celui mai vrednic...

pînă
ieșit

pînă 
această în- 
hotărî tim-

I

INTERVIUL NOSTRU

In ultimele luni colec
tivul exploatării miniere 
Lonea și-a îmbunătățit 
simțitor activitatea. Ca 
urmare, în perioada 1 
iulie — 25 octombrie, 
planul de producție a 
fost depășit cu 11 123 
tone de cărbune, ex
ploatarea reușind nu nu
mai să recupereze cele 
8 700 tone restante din 
primul semestru, ci să 
realizeze și un spor de 
2 420 tone față de pre
vederile celor 10 luni.

Factorul hotăritor ca
re a chezășuit acest 
succes a fost creșterea 
productivității muncit In 
legătură cu realizările 
obținute la acest indica
tor am avut următoarea 
convorbire cu tov. Petru 
Bălănescu, șeful 
ciului. planificare 
E. M. Loriea:

servi- 
de la

s-a schimbat. Deși randamentul 
planificat a fost mai mare decît în 
celelalte trimestre, l-am depășit cu 
21 kg cărbune pe post. Majorita
tea sectoarelor productive au ob
ținut pe această bază un însemnat 
spor de producție. Pe exploatare 
plusul pe trimestrul III se ridică 
la 7 869 tone de cărbune.

PULSUL CHIMIEI

Realizat la dimensiunile proiec
tate, conglomeratul de clădiri ale 
Combinatului chimic de la Craio
va își conjugă înălțimile la por
țile orașului cu siluetele noilor 
cvartale de locuințe ca o mărtu
rie a contemporaneității în stră
vechea cetate a banilor Olteniei. 
In combinat, pulsul chimiei bate 
de curînd. II simți ziua și noaptea, 
necontenit, aproape la tot pasul, 
pe tot cuprinsul celor 115 hectare

— In primul semestru, 
damentele planificate 
fost deci realizate. Care 
fost cauzele ?

ran- 
n-au 

au

cele— Unele sînt obiective, dar 
mai multe sînt subiective. Voi a- 
minti cîteva. In primul rînd slaba 
aprovizionare a locurilor de muncă 
de la sectoarele II și III cu ma
terial lemnos pentru susținere, va- 
gonete și cu alte materiale. Ex
plicația o găsim în faptul că ste
rilul provenit de la cele două sec
toare și de la sectorul de investi
ții s-a transportat contra flux cu 
producția sectorului III. Pe urmă, 
haldarea sterilului se făcea la o 
haldă veche, necorespunzătoare. 
Din această cauză, uneori, o parte 
din galerii se blocau cu steril. A- 
poi, mașinile care făceau transpor
tul pe galeriile principale nu erau 
folosite la capacitatea ndminală, 
deoarece ele erau alimentate cu 
curent continuu de la o rețea de 
250 volti.

Cea mai mare deficiență a fost 
însă alta. O perioadă de timp căr
bunele din stratul 3, blocul VI, a 
fost exploatat prin abataje fron
tale orizontale. Metoda aceasta 
nu a dat rezultate bune în con-

D. LUPAȘCU

(Continuare în pag. 2-al

14 fabrici prind- 
laboratoare, ate- 
și depozite. Chi-

care adăpostesc 
pale, numeroase 
Here, rezervoare 
mia pulsează trepidant prin arte
rele de metal de toate calibrele, 
începînd de la dimensiunea unei 
diviziuni de milimetru, pînă la 
sute de centimetri; prin agregate 
imense cu forme basmice, închi
puind retorte, nacele, mingi, tu
buri drepte sau șerpuinde-, prin țe
sătura deasă a țevilor și conduc
telor răsucite în toate direcțiile,
încolăcite pe clădiri sau pe sub 
ele, proiectate drept‘în sus, într-o 
semeție de săgeată, , ori unduite 
în largi, reverențe. Sînt aici gata 
montate 20.000 tone de utilaje. 
Complexul organisțn de metal al 
combinatului trăiește cu. aer și 
gaz metan. In pintecul. .gigantului
industrial, invizibilele gaze își în
cetează obișnuita lor existență, 
devenind materii prime de bază în 
procesul care le dăruiește o con
sistență nebănuită odinioară. Ga
zul metan și aerul curg pe con
ducte, transformate în cele din ur
mă în îngrășăminte naturale, acid 
azotic, amoniac, oxigen. Fabricile 
răsuflă zilnic torentul a 1 000 tone 
de acid azotic și azotat de amo-

GH. BRATESCU 
redactor la „Agerpres"

(Continuare în pag. 2-a)



STEAGUL ROȘU

Conferința orifeonoMci 
a Socielifii cadrelor medii sanitare

la Uut de 30 octoataa «.Cu in 
••la <L<LVJ. și-« desfășurat lucra- 
rth Conferința Societății cadrelor 
stadii sanitare, membra a subfllla- 
lei U.S.SJ4. Petroșani. La Conferin
ța au participat aproximativ 200 
cadre medii sanitare din Valea 
Jiului, precum șl numeros! medici.

Conferința a dezbătut teme me
dicale variate, da importanți majo
ri In Valea Jiului. Prima tema dez
bătută tn cadrul conferinței a foit 
„Prevenirea *1 combaterea acciden
telor in mediul minier". Cu aceas
tă ocazie a foit subliniata impor
tanța masurilor tehnico-organlzato- 
rice cit ei rolul educației sanitare 
!n prevenirea al combaterea acci
dentelor de munca miniere. Pe 
marginea acestei teme s-a discutat 
despre acordarea primului ajutor ca
lificat la postul de prim ajutor 
eubteran sau de la gura minei, des
pre combaterea socului, despre 
imobilizarea si transportul acciden
talilor cu fractură de coloana ver
tebrală, cit si despre aplicarea „ga- 
roului" în caz de hemoragii exter
ne.

Tema celui de-al doilea referat 
au fost „Disgravidiile", boli ce 
apar în cursul sarcinii, nașterii sau 
tn primele zile de lehuzle ți care 
sfiit determinate de sarcină și dis
par o dștă cu ea în majoritatea

CORESPONDENȚII NOȘTRI DE LA F.F.A. 
„VISCOZA1* LDPENI RELATEAZĂ:
Control pentru calitate

In vederea îmbunătățirii calității 
firelor de mătase, în secția filatură 
a F.F.A, „Viscoza" din Lupeni s-a 
trecut la un control exigent asu
pra filierelor. înainte vreme con
trolul filierelor de la mașinile de 
filat șe făcea foarte rar. Acum se 
fac sondaje și se intervine de înda
tă ce se observă o cît de mică de
fecțiune, știind că acestea diminu
ează calitatea firelor. Cehii ateriți 
al controlorilor de filiere Fencea 
Aron, Purcărin Constantin, Cocolea 
Petru, Ancuța Nicolae și Roșoiu 
Grigore, observă pe dată înfundarea 
filierelor. Fără să piardă timp, ei 
trec la înlocuirea filierelor în care 
s-au depus impurități ce nu lasă 
soluția coloidală să se filtreze. Prin 
exigența lor, controlorii de filiere 
Iși aduc aportul la îndeplinirea an
gajamentului colectivului fabricii 
privind calitatea firelor de mătase.

VIOREL DOBROIU 
filator

Pregătiri de iarnă
In vederea asigurării desfășurării 

normale a procesului de producție 
pe perioada de iarnă a fost întoc
mit un plan în care s-a prevăzut 
un număr de 36 măsuri. Majorita
tea acestor măsuri au fost înfăp
tuite. Printre acestea amintim asigu
rarea funcționării stației de alimen
tare cu apă industrială, revizuirea 
și repararea instalației de încălzire, 
de ventilație și de climatizare, repa
rarea acoperișurilor clădirilor și 
magaziilor fabricii, asigurarea de 
stocuri de materiale și cărbune.

VICTOR COLARINI

PFanul de reparații 
realizat integral!

Pentru asigurarea bunei lor func
ționări, mașinile și utilajele din do
tare necesită o întreținere cores
punzătoare.

cocurilor. Acest referat o declanșat 
discuții vii, interesante. S-a discu
tat mai ales despre rolul nefast al 
disgravidiilor în apariția șl crește
rea tmaturitițil (o nasturii înainte 
de termen), despre rolul cadrelor 
medii ca factor preponderent in 
profilaxia acestor boli.

In sflrșit, a treia și ultima temă 
a conferinței a fost „Bronhopnou- 
monllle la copil", boală care mal 
constituie tacă o cauză a mortali
tății infantile, lmpunîndu-se deci 
unele măsuri profilactice. S-a subli
niat faptul că, prin gravitatea sa, 
bronhopneumonla are un caracter 
de mere urgentă șl deci diagnosti
cul este necesar să se puni cit 
mai operativ, iar tratamentul să fie 
făcut in timp util.

Din temele dezbătute aș vrea să 
remarc în mod deosebit referatul 
„Disgravidiile", alcătuit șl prezentat 
de asistenta de obstretică și gine
cologie Mfhăileenu Angela de la 
maternitatea Petroșani, care a con
stituit un material amplu, bine do
cumentat, prezentat la un înalt ni
vel și care a pus un accent deose
bit pe problemele de profilaxie.

Luînd cuvîntul în încheierea con
ferinței, tovarășul dr. Pascu Dumi
tru, președintele subfilialei U.S.S.M. 
Petroșani a pus un accent deosebit 
pe măsurile de profilaxie șl impor-

Planul de reparații capitale pe 
trimestrul III al anului prevedea 15 
reparații. Multe dintre acestea au 
fost efectuate- Așa, de exemplu, s-a 
reparat o mașină de filaj, una de 
răsucit, un dizolvor, cazanul de 
aburi nr. 1, blocul uscător, o ma
șină de găuriț, două dlalizoare, 
filtrul cu pietriș nr. 3, încălzito
rul nr. 3 la baia de acid. După 
cum au muncit echipele de reparații 
capitale, in frunte cu maiștrii Șalapa 
Vasile, Ullman Iosiî, Krakovski Lu
dovic, precum și lăcătușii Florea 
Vasile, Moișiu Vasile, Balazs Su- 
sana, Bucșa Iosif și Pfeifer Carol, 
toate reparațiile capitale prevăzute 
puteau fi executate cu mult înain
te de termen. A intervenit, însă, 
lipsa de plăci de azbest și de 
barită care au frînat simțitor lu
crările de reparații. Vinovat de a- 
ceasta se face serviciul de apro
vizionare al fabricii.

STAN BANA 
lăcătuș

PULSUL (UIMIEI BÂTE ȘI
(Urinare din pag. l-a)

niu, ce sini puse la dispoziția e- 
conomiel naționale. Este capacita
tea prevăzută In proiecte pe care 
chimiștii au atins-o scurt timp du
pă ce au pus in funcție instalați
ile moderne, automatizate, ale iă- 
brictlor.

Construcția combinatului, potri
vit planurilor, urmează a ii în
cheiată la slîrșitul anului acesta 
— o dată cu intrarea în producție 
a sectorului II organic, ce cuprin
de fabrici cu o capacitate de 35 000 
tone acetilenă, 20 000 tone acid a- 
cetic, 20 000 tone de acetat de vi
nii, 20 000 tone de acetat de po- 
livlnil, 20 000 tone de butanol, 
io 000 tone de alcool oct ii Ic șl 
alte substanțe. Este un termen pe 
care montorli și constructorii de 
aici de pe Jii s-au pus chezași 
să-l scurteze. Ritmul Înaintării a- 
cestei construcții, pe cale a Ii în- 

tanța ridicării nivelului profesional 
In mod permanent al tuturor cadre
lor sanitare din Valea Jiului. Vor
bitorul a arătat că simpozioanele și 
conferințele sînt forme ce joacă un 
rol deosebit în această direcție, 
fiind întotdeauna bine venite. In 
acest sens, conducerea subfilialei 
își propune organizarea unui simpo
zion ol Societății cadrelor medii sa
nitare In trimestrul al П-lea al anu
lui 1966.

DR. SCĂRLATOIU NICOLAE

DE DOUĂ ORI 
MAI MULT

(Urmare din pag. I-a)

— Să încercăm — se auzi
ră mai multe voci.

In curînd vagoanele detec
ta fură luate cu asalt de că
tre lăcătuși, tîmplari și su
dori. Munca însuflețită a în
tregii echipe de reparații iăau 
ca, unul cite unul, vagoanele 
să iie reparate iar pe părțile 
lor laterale, în locul cuvîntu- 
lui „Defect", sd apară cuvin
tele „Apt pentru circulație".

Acolo unde munca era mai 
grea, membrii echipei de me
seriași se ajutau reciproc. Re
zultatul * Echipa a reușit sd 
repare Intr-un timp scurt și 
vagoane cu defecte mat mari, 
care necesitau un timp mai 
îndelungat ca de pildă vagoa
nele cu nr. 620 571, 451 856,
673131, 400 577, 343 877 șt
671 491. De remarcat laptul 
că, aceste vagoane,- nu au 
stat imobilizate decît 7-8 ore 
de la constatarea defectului șl 
pînă la redarea lor în circu
lație.

Lăcătușii Iscu loan, Manea 
loan, Apostoiu Constantin și 
Raica Ioan, împreună cu tîm- 
plarul Scredeanu Gheorghe, 
se întreceau în muncă. Mais
trul Virtop era și el mereu 
între oameni, ajutîndu-i cu 
staturile sale. Cînd cele opt 
ore de muncă s-au terminat, 
repararea celor 20 vagoane 
defecte a fost încheiată. Mi
cul colectiv de meseriași de 
la revizia de vagoane Petro
șani — căci despre ei este 
vorba — a reușit ca în ulti
mele zile sd repare, peste 
plan, 25 vagoane și în același 
timp sd reducă simțitor imo
bilizarea vagoanelor pentru 
reparații,

cheiată, unică prin dimensiunile 
sale între surorile mai vîrstnice 
din țară, uimește. Uimește chlat 
pe făurarii săi, care i-au dat via
ță în mai pufin de patru ani. Gata 
fiind, iind pe rlnd, fabricile au 
prins cadența imprimată dinții pe 
aceste iocuri, de la prima lovi
tură de tîrnăcop, într-un pămînt 
aproape sterp. E. cadența produc
ției Crescinde, la un nivel calita
tiv superior. Atestatele acestei ca
dențe se găsesc acum in labora
tor. Stau așezate la vedere, în e- 
prubete, pe ale căror etichete se 
află scris: oxigen — noiembrie 
1964; azot — noiembrie 1964; acid 
azotic — ianuarie 1965; amoniac 
— februarie 1965-, azotat de amo
niu — martie 1965. însemnările cu 
iz de mister marchează momen
tele cînd chimiștii au realizat pro
dusele respective la puritatea și 
concentrația cerută de tehnica cea 
mal înaltă. Iunie 1965 a consent-

Frezorul Mucia Mihal se numără printre meseriașii harnici și prl- 
cepuțl ai secției de reparații termo-mecanice de la termocentrala Paro- 
șenl. In timpul liber el este elev sîrguincios în clasa a X-a a liceului se
ral din Lupeni.

IZVORUL
CREȘTERII 
productivității muncii

(Urmare din pag, l-a)

dițiile blocului VI, unde au exis
tat presiuni și neregularități în 
strat, pe direcție și înclinare. De 
fapt, randamentul obținut aici a 
fost de numai 4,14 tone cărbune 
pe post.

— Ce măsuri a luat condu
cerea minei pentru elimina
rea acestor’ deficiențe și pen
tru creșterea productivității 
muncii ?

— In vederea aprovizionării rit
mice a abatajelor cu materialele 
necesare, cit și pentru evitarea 
blocării unor galerii cu steril s-a 
montat și pus în funcțiune uh fu
nicular pentru steril. Iar în scopul 
folosirii locomotivelor cu troley la 
capacitatea nominală, la mina Lo- 
nea II s-a instalat un convertizor 
care alimentează linia de troley 
cu curent continuu de 500 volți. 
Apoi, vagonetele de mină, lemnul 
pentru susținere și alte materiale 
au fost mai bine dirijate spre lo
curile de muncă.

Ne-a preocupat mai mult apli
carea unor metode de exploatare 
eficace, în funcție de particularltă-

LA CRAIOVA
nat apoi o nouă victorie : produ
cerea primilor catalizatori româ
nești la nivelul celor mai buni 
din străinătate, în septembrie 1965 
— reducerea procentului de umi
ditate a îngrășămintelor chimice 
de la 1 la 0,5 la sută sub cel ad
mis, performanță industrială încă 
neatinsă.

Devenită un larg front de afir
mare pentru mii de oameni con
strucția combinatului a descătușat 
energii, a dezvăluit talente. Mulți 
dintre eroii epopeei ce stă scrisă 
în zidurile și agregatele combina
tului au deslușit tainele chimiei 
în timp ce puneau umărul bărbă- 
tește la clădirea fabricilor, desco- 
perindu-și pasiuni latente, ce s-au 
amplificat pe băncile școlilor de 
calificare. Astfel au devenit ope
ratori chlmlștl, între alții, Con
stantin Cotoi, a cărui grădină de 
zarzavat se afla pe locurile unde 
astăzi se înalță Combinatul, N. E- 
remla, Mihal Rucăreanu, Al. Tiță 
și sute de alți tineri a căror viață 
este strîns legată de cea a șantie
rului de ieri și a combinatului de 
astăzi.

înscris în fluxul marilor noas
tre creații, Combinatul de la Cra
iova adaugd fncd o pagină în is
toria contemporane a industriei 
României socialiste. 

Vaiete nocturni а 
Combinatului chimic 
din Craiova.

(Foto Agerpres 
Sandu L.)

țlle stratelor. In locul metodei de 
exploatare cu abataje frontale ori
zontale, la stratul 3 blocul VI am 
introdus exploatarea cărbunelui 
prin abataje cameră. Ca urmare, 
aici, randamentul a crescut cu 1,24 
tone cărbune pe post. La același 
strat, dar la blocurile III est șl 
IV, aplicăm metoda abatajelor 
frontale orizontale, deoarece exis
tă condiții corespunzătoare pentru 
aceastai stratul este ordonat, nu 
este supus unor presiuni excesive. 
Randamentul obținut în trimestrul 
III în aceste două blocuri este de 
6,50 tone cărbune pe post. In luna 
octombrie, la unul din cele două 
abataje, randamentul a crescut de 
la 6,50 tone pe post la 7—7,50 to
ne. De ce ? Pentru că s-a introdus 
ppdirea cu plasă metalică care a 
redus manopera. In acest sens ar* 
fi bine să fim sprijiniți mai mu; 
de C.C.V.J. deoarece întîmpinăm 
greutăți în procurarea cablurilor 
vechi, folosita pentru podire.

Firește, au mai fost luate și alte 
măsuri. De pildă, s-a întărit asis
tenta tehnică. rIn sectoarele pro
ductive au fost repartizați în ul
timul timp 24 maiștri și 4 ingineri. 
A crescut răspunderea cadrelor 
tehnice- pentru rezolvarea proble
melor de producție. In abataje 
munca este mai bine organizată, 
mașinile și utilajele sînt întreținu
te și folosite mai corespunzător.

In viitor vom căuta șă folosim 
experiența dobindltă, să valorifi
căm din plin toate rezervele in
terne menite să ducă la sporirea 
productivității muncii.

A apArut

Ir. II al rnlitel 
„РШЕІЕ EEOIIOIIEE"
Numărul pe luna octombrie 1965 

al revistei „Probleme Economice" 
se deschide cu articolul„Două de
cenii de la Conferința națională a 
Partidului Comunist Român" de M. 
A. Lupu. In continuare sînt publi
cate articolele : „Principiile reparti
zării teritoriale a forțelor de pro
ducție" de I. Rachmuth, membru 
corespondent al Academiei; „Politi
ca de introducere continuă a tehni
cii noi în anii cincinalului" de Ser
giu Bulgakoff; „Dezvoltarea indus
triei ușoare în perioada 1966-1970" 
de Alexandru Sencovici; „Influen
ta dezvoltării multilaterale a econo
miei naționale asupra volumului șl 
structurii comerțului exterior" de L 
Savu; „Reducerea consumurilor spe
cifice în industria chimică" de S. 
Șapira și S. Ghips.

I In cadrul rubricii „Schimb de pă
reri" sînt publicate materialele: 
„Cu privire la obiectul și delimita
rea științelor economice" de Al. PUS ' 
iu; „Conținutul și esența noțiunii,* 
de tehnică" de I. Trăistaru (Cluj)



ЯКАвиЬ RO$U S

IN MUNCA
DE PRIMIRE ÎN PARTID 
CONTINUITATE, EXIGENȚĂ, ÎNALTĂ RĂSPUNDERE

La mina Vulcan exista un puter
nic nucleu de partid. Dacă la re
deschiderea minei mănunchiul de 
comuniști de aici se putea număra 
pe degetele unei singure mîini, în 
prezent, organizațiile de bază de 
aici cuprind mai bine de 1 000 de 
membri de partid. Pozitiv aste fap
tul că nucleul de partid de aici se 
întărește mereu, prin primirea în 
rîndurile comuniștilor a minerilor, 
tehnicienilor, inginerilor fruntași și 
evidențiați în producție, a munci
torilor celor mai înaintați, exemple 
In muncă și societate.

In munca de primire în partid, 
organizațiile de bază de la mina 
Vulcan își îndreaptă atenția spre 
tinerii uteclști, spre tovarășii din 
activul fără de partid. Orientarea e 
firească. I.a mină lucrează nume
roși tineri, harnici și priceput!, iar 
activul fără de partid al organizați
ilor de bază este format din pcate 
70- de tovarăși.

... fi comunist este un titlu de 
mare cinste, dar care obligă tot
odată. Spre comuniști își îndreaptă 
privirea mii de oameni al muncii 
fără de partid de la mină. Comu
nistul are obligația să fie exemplu 
în muncă, un om cu o înaltă ținută 
morală. Aceste calități nu vin însă 
de la sine, ci se cultivă cu răb
dare și simț de răspundere 
Munca de educare multilate
rală a viitorilor membri de partid 
cade în sarcina comuniștilor. De 
aceea, în practica organizațiilor de 

♦-4bază de la mina Vulcan s-a înca-
, tățenit obiceiul de a trasa comu

niștilor sarcina de a se ocupa de 
ridicarea nivelului politic — ideo

logic a unu, doi tovarăși cu care 
lucrează membri de partid. Birou
rile organizațiilor de bază din sec
toarele II și V, de pildă au trasat 
această sarcină îndeosebi comuniș
tilor ce conduc brigăzi ori schim
buri. Ei cunosc cel mai bine calită
țile și lipsurile tovarășilor lor de 
muncă, aptitudinile și temperamen
tul fiecăruia. Aici în abataj, în 
lupta cu greutățile se vede cu a-

VIATA DE PARTID
devărat caracterul omului. Șeful de 
brigadă Costache Gheorghe, din 
sectorul II, a primit sarcina să se 
ocupe de educarea minerului Bută 
Gheorghș, iar de minerul Pysek An
drei, din activul fără de partid, s-a 
ocupat șeful de brigadă Antal 
Gheza.

Sarcină permanentă de a se ocu
pa de 1-2 uteciști ori tovarăși din 
activul fără de partid au multi co
muniști din sector. Rezultatul ? Mun
ca de primire In partid se desfă
șoară ritmic, are continuitate. Nu
mai în acest an numărul comuniș
tilor din organizație a crescut cu 
25. Rezultate asemănătoare în mun
ca de primire în partid a obținut 
și biroul organizației de bază din 
sectorul V. Dovedind preocupare 
pentru întărirea continuă a rîndu- 
rilor sale, organizația de bază din 
sector a primit în perioada scursă 
din acest an 28 membri de partid.

Dacă birourile organizațiilor de 

bază din sectoarele II și V au acor
dat toată atenția muncii de primire 
în partid, și au obținut rezultate, 
nu același lucru se poate spune 
despre organizațiile din sectoarele 
I, III și IV producție, de la ram
bleu, transport și aeraj. Să nu fie 
dare aici muncitori, tehnicieni șl In
gineri dornici de a deveni membri 
de partid și care merită acest Iu 
cru ? Sînt, și încă destul de nume
roși. In sectoarele respective însă, 
munca de primire în partid se des
fășoară sporadic, n-are continuitate. 
Ar fi util să se organizeze un 
schimb de experiență pe această 
temă în care birourile organizați
ilor de bază, comuniștii din sectoa
rele II și V să împărtășească din 
metodele lor de muncă.

Pozitiv este faptul că la mina 
Vulcan se manifestă multă exigen- ! 
ta, de o înaltă răspundere, princi
pialitate și spirit tovărășesc în da
rea recomandărilor și discutarea ce
rerilor de primire în partid. E o do
vadă elocventă că organizațiile de 
bază, comuniștii de aici sînt preo
cupați de întărirea organizațiilor de 
bază prin primirea în rîndurile 
membrilor de partid a celor mai 
buni dintre cei buni.

Perseverînd pe această cale, în- 
lăturînd lipsurile ce mai există, or
ganizațiile de bază de la mina 
Vulcan îndrumate de Comitetul 
d* partid al minei, vor obține noi 
și însemnate succese în mobilizarea 
întregului colectiv la îndeplinirea 
sarcinilor izvorîte din istoricele do
cumente ale celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Ce părere au edilii
In stația din dreptul atenei spor

tive din Petroșani mai multi călă
tori așteptau sosirea autobusului 
de Urleani. O fetiță de vreo 5 ani, 
care-șl însoțea mama, a tntrebat-o 
cu nevinovăția caracteristică virs- 
tei:

Mamă, de ce se numește
asta stație dacă n-avem unde
sta ?

— Pentru că așa indică tăblița
aceea — 11 răspunse mama ară- 
tind plăcuța cu inscripția I.C.O. 
pe care acria vizibil numele sta
ției respective.

Se vede că răspunsul n-a mul
țumit-o, pentru că a întrebat din 
nou stîrnlnd zîmbetele celorlalți 
călători.

— Peste tot pe unde tint tăblițe 
de acestea slnt stații ca a noas
tră ?

— Deocamdată în Petroșani așa 
este. Poate plnă se strică vremea 
se vor construi locuri special a- 
menajate pentru staționare — ti 
răspunse mama cu răbdare.

Petița tocmai voia să mai pună 
o întrebare cînd claxonul autobu-

0. C. L ALIMENTARA PETROȘANI
Angajează de urgență:

Măcelari calificați pentru desfacerea 
cărnii cu amănuntul.

Doritorii se vor adresa la direcțiunea 
O. C L. Alimentara serviciul personal, m 
str. Republicii nr. 102, etaj IL

NOTĂ

orașului 7
tulul sosit in stație a curmat dis
cuția^.

tir

Cetățenii din Petroșani au вввй 
nalat în mai multe rînduri, cu pri
lejul întlinirilor cu deputății, In 
cadrul adunărilor cetățenești, ne
cesitatea amenajării unor locuri 
speciale unde călătorii să poată 
aștepta, feriți de ploaie și vlnt, 
sosirea autobuzelor. întotdeauna 
cînd s-a vorbit despre această pro
blemă, cel vizați s-au grăbit să 
noteze cele ce se spuneau. Din 
păcate n-au manifestat aceeași 
grabă In soluționarea cererii pe 
deplin justificată a cetățenilor.

In localitățile Lupeni șl Vulcan 
s-au construit citeva stații adăpost 
unde călătorii .pot aștepta autobu
zele. Oare In Petroșani, Petrila și 
Lopea nu se pot face la fel ? Ce 
părere au edilii orașului de aceas
ta problemă care, finind seama de 
apropierea timpului friguros, de
vine de mare actualitate t

N. COSTESCU

SPORT•SPORT VULCAN

HANDBAL

Gazdele ciștigâtoare 
pe toata linia

La Aninoasa, formația Minerul din 
locreitate a dispus duminică de Bu
cul. j xmțeg cu scorul de 17-11. Lo
calnicii și-au organizat mai bine 
jocul, au acționat mai rapid și mai 
gindit reușind în final o meritată 
victorie.

Tot duminică, handbaliștii de la 
Utilajul Petroșani au jucat la Lu- 
эепі cu echipa Straja, de unde s-au 
întors învinși la o diferență de 5 
goluri: 17-12 pentru Straja. Deși 
oaspeții au luptat cu multă voință, 
el n-au putut trece de apărarea 
calmă și organizată a gazdelor.

Așadar, echipele gazde și-au im
pus jocul în această etapă, cîști- 
gînd detașat în fața adversarilor.

NOI TERENURI 
SPORTIVE

LUPENI

Mai bine de 5 000 ore de muncă 
patriotică au fost efectuate de că

tre elevi ai Școlii generale nr. 3 
Lupeni și de părinții acestora pen
tru construirea terenului de hand
bal de lingă școală. In această ac
țiune s-au evidențiat numeroși pă
rinți, unitatea de pionieri din școa
lă, clasele а ѴІІ-а А, а ѴІІ-а В și 
аѴПІ-аВ, ca și unele cadre didac 
tice. Și iatfi-ne duminică — ziua 
primelor meciuri pe noul teren. Un 
public numeros a urmărit întîlniri 
pasionante, viu disputate, intre echi
pele de băieți șl fete ale școlilor 
generale din Lupeni, Paroșeni și ale 
Școlii generale nr. 5 Petroșani, tn- 
tîlniri dotate cu „Cupa tineretului".

In ciuda rezultatelor strînse în
registrate, toate echipele s-au pre
zentat bine pregătite, au desfășurat 
jocuri la un nivel corespunzător. 
Din cele 13 meciuri disputate, ne-a 
reținut atenția acela dintre echipe
le Școlii generale nr. 1 Lupeni — 
nr. 2 Lupeni, la fete, și dintre echi
pele școlilor generale nr. 3 Lupeni
— nr. 5 Petroșani la băieți.

Finala s-a disputat între echipele 
Școlilor generale din Lupeni: nr. 3
— nr. 2, la băieți și nr. 1 — hr. 3, 
la fete. Rezultatele: 3-2, respectiv 
6-4.

Și la Vulcan s-a inaugurat du
minică dimineața o nouă bază spor
tivă aparținind Școlii generale nr.
4. Amenajată, de asemenea, prin 
muncă patriotică, noua bază spor
tivă cuprinde un teren de volei, unul 
de handbal, o groapă pentru sări
turi în lungime și înălțimei un sec
tor pentru aruncarea greutății Și 
a suliței.

Primele întreceri sportive desfă
șurate pe noua bază sportivă au 
avut loc chiar în ziua inaugurării ei, 
la probele: aruncarea greutății, să
ritura în lungime, săritura în înăl
țime și volei. Iată rezultatele înre
gistrate : Aruncarea greutății t (3 
kg). Fete! I. Soradi Ileana —- 8,47 
m, II. SSpunaru Rodica — 7,41 mi 
III. Fazekaș Estera — 7,40 m,- Băieți:
l. Talpoș Ștefan — 8,23 m; IL Bu
jor Gheorghe — 7,93 m,- III. Boja 
Ion — 7,49 m. Săritura in lungime. 
Fetes I. Soradi Ileana — 3,77 mi II. 
Iacob Maria —- 3,50 m; III. Ianoși 
Maria — 3,41 m. Băieți s I. Gherghe- 
ly Albert — 4,27 m; II. lenei Toma 
-- 4,17 m,- III. Kiss Imbre — 3,81
m. Săritura în înălțime. Fete: I. So
radi Ileana — 1,20 mi II. Mustață 
Moria — 1,10 m,- Ш. Iacob Maria 
— 1,05 m, Băieți: I. Gherghely Al
bert — 1,40 m; II-Ш. Szeghedv 
Gheorghe și lenei Toma — 1,25 m.

IMLING ALFRED 
corespondent

Ghidajele metalice pentru modemul puț cu schip de la Lonea П sînt 
confecționate de brigada lăcătușului Iuhasz Ladislau (în clișeu: pri
mul din dreapta, în planul doi) din secția construcții metalice de la 
UR.U.M.P. Muncind cu hărnicie, brigada a obținut în luna octombrie o 
depășire de plan de 42 Ia sută.

PROGRAM DE RADIO
5 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Miniaturi distractive; 5,40 
Buchet de melodii populare; 6,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,10 Dansuri pentru piam 
6,22 Melodii populare; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier,- 7,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,18 Muzică 
ușoară interpretată la instrumente 
electronice; 7,45 Jocuri populare 
de perechi; 8,00 Sumarul presei,
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului: Cura hi- 
drominerală in anotimpul recei 
9,35 Arii din opere; 10,00 Buletin 
de Știri; 10,05 Din folclorul muzi
cal al popoarelor; 10,30 Radiera- 
"xfta pionierilor,- 11,00 Noi înre- 

^strări. Arii din opere; 11,15 Tea
tru la microfon: Titanic vals; 

12,53 Concert de prînz; 14,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Muzică populară; 15,00 Sim
fonia a XIII-а în Fa major de Di- 
mitrie Cuclinj 15,36 Arii din ope
re,- 16,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Săptămîna 
muzicii sovietice: ansambluri co
rale pionierești; 16,30 Piese de es
tradă; 17,04 Concertul nr. 2 în re 
minor pentru pian și orchestră de 
Mendelssohn-Bărtholdy; 17,30 In 
slujba patriei; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Doina Moldovei" din Iași;
18,30 Dialog cu ascultătorii; 18,45 
Pentru prima oară în emisiunile 
noastre. Ruggiero Ricci cîntă la 
cele 15 viori celebre din Cremona,- 
19,20 Varietăți muzicale; 20,00 Ra- 

rlogazeta de seară; 20,30 Melodia 
populară și solistul preferat; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Muzică 
ușoară; 21,15 Atențiune, părinți! 
„Feminitatea, o noțiune desuetă?;
21,30 Din creația compozitorului 
Gherase Dendrino,- 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Un mare pianist: Walter 
Gieseking; 22,55 Călătorie muzica
lă; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur- 
nai. Buletin meteo-rutier; 7,50 Cîn- 
tece revoluționare; 8,00 Interpreți 
de muzică ușoară; 8,30 Matineu 
distractiv din opere; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Soliști și formații ar
tistice de amatori,- 10,00 Sonet de 
Zoltan Aladar; 10,19 Duete vocale 
și instrumentale de muzică ușoară; 
11,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 11,10 Din creația lui 
Johann Sebastian Bach; U,4Q Mu
zică pentru fanfară de Ion Tot ani 
12,00 Din spectacolele Teatrului de 

stat de operetă; 12,25 Săptămîna 
muzicii sovietice: Miniaturi simfo
nice de Serghei Slonimski; 12,40 
Folclor muzical bănățean; 13,00 
Buletin de știri; 13,08 Revista me
lodiilor de muzică ușoară; 13,30 
Lectură dramatizată : „La Hanu 
Ancuțel"; 14,00 Duete din opere
tele lui Lehar; 14,30 Săptămîna 
muzicii sovietice: muzică ușoară; 
15,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 15,30 Muzică de es
tradă; 18,00 Jumătatea de oră a 
tinerilor Interpreți; 16,30 Ineiuș în- 
vîrțecuș. Emisiune pentru cel mici; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 17,15 Muzică ușoa
ră cu Lucki Marinescu,- 17,30 Me
lodii populare interpretate de Nelu 
Iovănescu, 17,40 Sfatul medicului: 
Cura hidrominerală în anotimpul 
rece; 18,00 Caleidoscop muzical;
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 Buletin de știrii 19,05 Soliști 
de muzică ușoară; 19,30 Emisiune 

de cîntece populare,- 19,50 Transmi
siunea concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. In pau
ză : Radiojurnal; 22,00 Arii din o- 
perete în interpretarea soliștilor 
noștri; 22,30 Moment poetic. „Un 
munte dintr-ai noștri". Dedicații 
poetice iul Mihail Sadoveanu; 22,35 
Melodii din filme; 23,00 Buletin da 
știri. Sport; 23,10 Concert din ope
re; 23,50 „In liniștea nopții" — 
muzică ușoară; 0,50 Buletin de știri.

Cinemato&rafe
5 noiembrie

Aninoasa: Calabuch; I.onea i
Brățara de granate. (Responsabilii 
cinematografelor: 7 Noiembrie,
Republica — Petroșani, Petrila, Is- 
croni, Lupeni, Bărbăteni șt Uticani 
nu au trimis programul filmelor 
pe luna noiembrie).



STBSQUfROȘU

WzHa delegației militare 
române în R.S.F. Iugoslavia

O delegație economică română 
a vizitat Olanda

SARAIEVO 3 (Agerpres).
Delegația militară română, care 

se află într-o vizită oficială și de 
prietenie în R.S.F. Iugoslavia, a 
vizitat marți dimineața șantierul 
naval din Split. Apoi delegația a 
plecat la Saraievo.

Miercuri, membrii delegației ro
mâne au fost oaspeții Școlii de

Cel de-al doilea „acf 
institutional" și urmările lui
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). 
Președintele Braziliei, Castelo 

Branco, a semnat la 2 noiembrie 
două noi suplimente la cel de-al 
doilea „act instituțional". Unul 
dintre aceste suplimente șe ocupă 
de măsurile de pedepsire prevă
zute în „actul instituțional”. Pre
ședintele ă însărcinat pe ministrul 
justiției și afacerilor interne să-I 
reprezinte la pronunțarea sentin
țelor pînă la privarea de drepturi 
politice și civile și anularea man
datelor. Cel de-al doilea supliment 
se referă la procedura judiciară. In 
legătură cu aceasta, ziarele infor
mează că fostul președinte Janio 
Quadros a refuzat să se prezinte in 
fața comisiei pentru anchetarea ac
tivității subversive pentru a face 
depoziții. Observatorii politici sînt 
de părere că. în urma acestui fapt 
el va fi probabil arestat. Din ora
șul Recife se anunță că îri urma 
proclamării celui de-al doilea act 
instituțional „au fost arestate sute 
de persoane". Tribunalul militar al

Primele rezultate 
ale alegerilor 
parlamentare din Izrael

TEL AVIV 3 (Agerpres).
Rezultatele preliminare ale ale

gerilor desfășurate marți în Iztael 
pentru desemnarea componenței 
noului Kneseth (Parlamentul țării) 
asigură premierului Levi Eshkol, 
liderul partidului Mapai, mandatul 
de a forma un nou guvern de 
coaliție. Potrivit primelor rezulta
te, din cele 120 de locuri, partidul 
Mapai, condus de Levi Eshkol, a 
Obținut între 43 și 44 de locuri. 
Se menționează că noul partid Ra
fi, condus de fostul prim-ministru, 
David Ben Gurion, desprins din 
partidul Mapai, a înregistrat, con
trar așteptărilor, un insucces, ob- 
ținînd 9 sau 10 mandate.

Rezultatele oficiale definitive ale 
alegerilor vor fi anunțate pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni.

• SANTO DOMINGO. — Aso
ciația națională a ziariștilor din 
Republica Dominicană, afiliată la 
Organizația internațională a zia
riștilor a dat publicității o decla
rație în care protestează împo
triva acțiunilor trupelor america
ne în Republica Dominicană. Co
mitetul a adresat un apel presei 
democratice din lumea întreagă, 
în care arată că trupele america
ne, care fac parte din așa-numi- 
tele forțe interamericane, au dis
trus tipografia și sediul redac
ției ziarului „Patria".

• WASHINGTON. — Președin
tele S.U.A., L. Johnson, a semnat 
marți o lege privind acordarea 
creditelor necesare pentru achizi
ționarea armei și altor obiecte 
legate de asasinarea iestului pre
ședinte Kennedy. Această măsură 
are drept scop organizarea unui 
muzeu unde vor fi expuse aces
te articole pentru a se elimina 
dubiile privitoare la asasinarea 
fostului președinte.

• ADEN. — Autoritățile brita
nice continuă campania de ares

specializare a ofițerilor din infan
terie și ai întreprinderii Bratstvo 
din Novi Travnik. Directorul ge
neral al întreprinderii, colonel S. 
Prijici, a oferit un prînz în cin
stea oaspeților români.

Seara, delegația militară româ
nă a plecat la Belgrad.

statului Sao Paolo a condamnat 4 
dintre conducătorii federației mun
citorilor din industria textilă la 
închisoare pe termen de un an. 
Ei au fost învinuiți de așa-numi- 
tă „activitate subversivă".

VIETNAMUL DE SUD
• Acțiuni ale patrioților împotriva trupelor americano* 

saigoneze
ф Sosirea unui lot de avioane cu reacție destinate mi

siunilor tactice
S Pierderi serioase la bazele aeriene de la Da Nang și 

Ciu Lai
SAIGON 3 (Agerpres).
In cursul zilei de miercuri, de

tașamente de patrioți sud-vietna- 
mezi au coborît din regiunea mun
toasă în apropiere de Quang 
Ngai, unde au atacat posturile în
tărite guvernamentale. După cum 
transmite corespondentul agenției 
Associated Press, în ultimele' zile 
acțiunile patrioților s-au intensifi
cat, îndeosebi în regiunile din 
nordul țării și de pe coastă. La 
sud de Quang Ngai, în portul Qui 
Nhon, au avut loc lupte între pa- 
trioți și divizia sud-coreeană „Ti
grul", care a fost repartizată pen
tru a apăra regiunea. Ciocniri 
violente au avut loc și în apro
piere de Chu Lai, unde trupele 
guvernamentale și pușcașii marini 
americani au încercat, fără suc
ces, să ocupe poziții ale patrioți
lor, precum și în împrejurimile ba
zei de la Da Nang.

Se anunță, de asemenea, că 
bombardierele strategice america
ne, decolind de la baza din Guam, 
au întreprins în cursul zilelor de 
marți și miercuri raiduri consecu
tive și bombardamente, îndeosebi 
în regiunea din jurul Saigonului, 
unde patrioții au întreprins mai 
multe atacuri rapide împotriva a- 
vanposturilor guvernamentale.

tări a patrioților din Aden și ce
lelalte teritorii din Federația A- 
rabiei de sud. După cum s-a a- 
nunțat oficial, poliția britanică a 
arestat încă 10 persoane membre 
ale Frontului Național de Elibe
rare din acest teritoriu.

• GUAYAQUIL. — Autorită
țile militare din Ecuador au anun
țai că lorfele de securitate din 
provincia Guayas au descoperit 

PE SCURT • PE SCURT
un vast plan de mobilizare a 
populației împotriva guvernului. 
Agenția France Presse arată că 
aceeași sursă pretinde că au fost 
arestați patru organizatori care 
îndeplineau misiunea de a căuta 
tineri pentru a fi înrolați în de
tașamentele de partizani, care ur
mau să acționeze în provinciile 
Guayas, Manabi și Los Rios.

• ANKARA. — Opt persoane 
și-au găsit moartea și alte 28 de 
persoane au fost grav rănite în-

HAGA 3 (Agerpres).
La invitația guvernului olandez, 

o delegație economică guverna
mentală română, condusă de mi
nistrul industriei alimentare. Bu
cur Șchîopu, a vizitat Olanda în pe
rioada 21 octombrie — 3 noiem
brie a.c.

In cursul vizitei, delegația ro
mână a vizitat întreprinderi și fir
me olandeze din domeniul indus
triei chimice, construcțiilor nava
le, construcțiilor de automobile, 
instalații industriale, mașini-unelte, 
stațiuni pentru culturile în sere, 
obiective economice și culturale 
din Haga, Amsterdam, Roterdam 
și din alte orașe olandeze.

SAIGON 3 (Agerpres).
La baza aeriană americană Cam 

Ranh din Vietnamul de sud, si
tuată la 280 km nord-est de Sai
gon, a sosit primul lot de avioane 
cu reacție destinate misiunilor tac
tice. După cum relatează cores
pondentul din Saigon al agenției 
Reuter, acest lot este format din 
6 avioane americane de vînătoare 
și bombardament care au sosit din 
Filipine.

Baza aeriană de la Cam Ranh 
—■ cea mai recentă bază creată de
S.U.A. în Vietnamul de sud unde se 
află unul din cele mai mari por
turi naturale din lume — este 
transformată într-un mare centru 
logistic și de aprovizionare a tru
pelor din această țară. In prezent, 
aici se află peste 10 000 de mili
tari americani și sud-coreeni.

SAIGON 3 (Agerpres).
Agenția de presă Eliberarea a- 

nunță că potrivit ultimelor date 
în urma atacurilor întreprinse de 
forțele patriotice la 27 octombrie 
-asupra bazelor aeriene ale S.U.A. 
de la Da Nang și Ciu Lai au fost 
distruse peste 110 avioane de dife
rite tipuri. In afară de aceasta 
pierderile suferite de trupele a- 
mericane se cifrează la 270 de 
morți și răniți.

tr-un accident rutier, care s-a 
produs pe șoseaua dintre Ankara 
și Kayseri.

• WASHINGTON. — îngrijo
rate de dezbinarea crescindă ce 
se manifestă în sinul organizației 
N.A.T.O., Statele Unite au hotă- 
rlt, potrivit agenției Associated 
Press, care Citează surse oficia
le, să ia atitudine împotriva 
„fragmentării Aiianței Atlantice".

Președintele Johnson va stabili 
cînd Statele Unite vor considera 
clnd trebuie să întreprindă acest 
pas și în ce circumstanțe. Exis
tă o părere că acest pas va ii 
întreprins cu ocazia vizitei pe 
care cancelarul vest-german, Lud
wig Erhard, o va face la Washing
ton la sfîrșitul acestui an. Aces
ta va fi un prilej, relevă agen
ția, cînd Washingtonul își va a- 
nunța „linia sa politică față de 
Europa",

Șeful delegației române, Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare, a avut întrevederi cu 
B, W. Biesheuvel, vice-prim-mi- 
nistru și ministrul agriculturii și 
pescuitului al Olandei, și cu Van 
Den Uyl, ministrul afacerilor eco
nomice al Olandei.

Membrii delegației s-au întilnit 
cu reprezentanți ai vieții economi
ce și cercurilor de afaceri din 
Olanda.

Marți seara, ministrul Republicii 
Socialiste România la Haga, Ion 
Oancea, a oferit o recepție, la 
care au participat funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Economice, Ministerul Afacerilor 
Externe, Camera Centrală de Co- 

, merț olandeză, oameni de afaceri, 
ziariști. Au participat, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diplomatice 
și alți membri ai corpului diploma
tic acreditați Ia Haga.

La 3 noiembrie delegația româ
nă a plecat din Haga. |

INDONEZIA

Continuă represiunile 
împotriva elementelor democratice

DJAKARTA 3 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează des

pre continuarea acțiunilor de re
presiune întreprinse în Indonezia, 
împotriva elementelor democratice. 
Agenția oficială indoneziana An- 
tara informează că, potrivit unei 
hotărîri a președintelui Parlamen
tului indonezian, Arudji Kartawi- 
nata, 57 de parlamentari au fost 
suspendați temporar din funcțiile 
lor. Printre aceștia se numără de
putății comuniști M. H. Lukman, 
prim-vicepreședinte al C.C. al P.C. 
din Indonezia, Njono, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Indonezia — Sobsi, Karel Su- 
pit, membru în secretariatul C.C. 
al Partidului Comunist: din Indo
nezia, și alții. Aceeași agenție a- 
nunță că ministrul învățămintului 
superior din Indonezia, generalul 
Sjarib Thajeb, a ordonat închide
rea a 14 universități și institute de 
învățămînt superior, pe motiv că 
acestea ar avea o orientare preco- 
munistă. Prin același ordin au fost 
suspendate toate cadrele didactice 
care fac parte din Partidul Comu
nist din Indonezia. Agenția ameri
cană Associated Press anunță că

• STOCKHOLM.— Președintele 
Asociației transporturilor rutiere 
din Suedia a făcut cunoscut că 
în cursul lunii octombrie apro
ximativ 150 de persoane și-au 
găsit moartea în diferite acci
dente de circulație. In raport cu 
aceeași lună a anului trecut nu
mărul victimelor a înregistrat o 
creștere. Se consideră că acesta 
este cel mai mare număr de ac
cidente înregistrat vreodată în 
transporturile rutiere ale Sue
diei.

• MUNCHEN. — In localitatea 
vest-germană Kulmbach s-a înre
gistrat al doilea caz de variolă. 
In prezent autoritățile medicale 
continuă cercetările pentru a tri
mite în carantină toate persoa
nele care au venit în contact cu 
bolnavii. A fost inițiată o acțiune 
de vaccinare în masă a tuturor 
locuitorilor din Kulmbach (23 000 
de persoane), precum și a unor 
persoane din alte localități, sus
pecte de a fi propagat virusul 
bolii.

Declarafia lui 
Couve de Murville

PARIS 3 (Agerpres).
Miercuri dimineața, la Paris, în 

cadrul obișnuitei ședințe a Consi
liului de Miniștri francez, Couve 
de Murville, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, a făcut o trecere 
în revistă asupra vizitei în Uniu
nea Sovietică. Potrivit declarației 
lui Peyrefitte, ministrul informați
ilor, Murville a afirmat că trata
tivele cu conducătorii sovietici 
„au permis să se confirme și să se 
precizeze numeroase puncte asupra 
cărora cele două țări sînt de 
acord în domeniul politicii intec ‘ 
naționale" și că vizita lui deschi
de perspective favorabile dezvol
tării relațiilor dintre Franța , si 
Uniunea Sovietică.

Peyrefitte a declarat, de aseme
nea, că „generalul de GaulleAși 
Consiliul de Miniștri au luat ld- 
noștință cu satisfacție de ce» co
municate de Couve de Murville" 
și că primirea de care s-a bucu
rat Murville în Uniunea Sovieti
că constituie o mărturie a „atmos
ferei prietenești care domnește în 
prezent în relațiile franco-ruse, 
care sînt relații tradiționale între 
cele două popoare".

printr-un ordin al ministrului ma
rinei, au fost înlăturați din func
țiile lor un număr de 1 371 de ofi
țeri și funcționari bănuiți a fi slm- 
patizanți ai Partidului comunist.

Citînd surse oficiale, agenția 
France Presse arată că patru zia
riști, printre care prim-vicepreșe- 
dintele agenției Antara și preșe
dintele Asociației ziariștilor indo
nezieni, au fost demiși din funcția 
de consilieri ai Ministerului Infor
mațiilor, deoarece se crede că?? au 
sprijinit mișcarea de la 30 Sy,.. m- 
brie. Din același motiv, la Mdâan 
au fost excluși din Asociația zia
riștilor indonezieni un număr de 
29 de ziariști.

La rîndul său, agenția Reuter, 
citînd surse din Surabayâ, anun
ță că în apropiere de Bandung pa
trule militare au efectuat perche
ziții, în cadrul cărora au arestat 
peste 100 de membri ai Partidului 
Comunist din Indonezia și ai altor 
organizații democratice. In portul 
Surabaya, autoritățile navale au a- 
restat 50 de membri ai Sindicatu
lui muncitorilor portuari.

Intr-o știre transmisă de agen
ția Antara se menționează că Con
siliul consultativ al Congresului 
femeilor indoneziene „Kowani", 
condus de Hurustiati Subandrio, 
soția primului vice-prim-ministru 
Subandrio, a adresat o telegramă 
președintelui; Sukarno prin care ii 
anunță despre excluderea din „Ko
wani" a organizației de femei 
„Gerwani", condusă de Partidul 
Comunist din Indonezia.

Incident Intre
greii ți tini

NICOSIA 3 (Agerpres).
Agențiile de presă informează 

că în localitatea Famagusta din 
Cipru s-a produs marți un inci
dent între ciprioții greci și turci 
în urma căruia un membru al găr
zii naționale a fost rănit. Acest 
incident a intervenit după ce în 
ultimele zile situația din această 
regiune s-a înăsprit din nou. Se 
relatează că generalul Thimaya, 
comandantul forțelor O.N.U. din 
insulă, a efectuat mai multe vizite 
în cele două sectoare ale Fama- 
gustei pentru a încerca să preîn- 
tîmpine o agravare a situației.
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