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Deschiderea lucrărilor 
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
MIERCURI DIMINEAȚA S-AU DESCHIS LUCRĂRILE PLENAREI

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:
1. — MAJORAREA PENSIILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGISLAȚIEI

Bilanț lodflic 
la 1.0.I.l.

Strădania colectivului de la 
întreprinderea orășenească de 
industrie locală din orașul Pe
troșani de a realiza o gamă cît 
mai variată de produse, de bu
nă calitate se reflectă atît în 
realizarea sarcinilor de plan 
ce-i reveneau pe luna septem
brie a acestui an, cît și în ho
tărârea cu care se lucrează în 
continuare.

îndeplinirea planului produc
ției globale pe luna septembrie 
a. c. în proporție de 100,72 la 
sută, al producției marfă în 
proporție de 100,24 la sută, 
creșterea productivității muncii 
în această perioadă cu 8,93 Ia 
sută față de cea planificată sint 
o dovadă grăitoare a muncii 
rodnice ce se desfășoară aici.

O măsură care a influențat 
în bine mersul producției o 
constituie grija față de apro
vizionarea secțiilor și a locu
rilor de muncă cu materiile 
prime necesare. La aceasta se 
adaugă grija față de pregăti
rea profesională a muncitorilor, 
buna organizare a muncii, spri
jinul calificat al inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor.

De asemenea, merită relevat 
faptul că în cursul lunii sep
tembrie a. c. au fost livrate co
merțului socialist însemnate 
cantități de produse printre ca
se enumerăm 111 buc. dorrne- 
ze-somiere (depășindiu-se pla
nul cu 21 bucăți), 409 bucăți 
piăpumi (101 buc. peste plan), 
8 625 kg vată croitorie din ca
re peste plan 1 525 kg, 64 gar
nituri mobilă de bucătărie tip 
„Sibiu" și alte produse.

Un aport substanțial la ob
ținerea acestor realizări remar
cabile l-au adus echipele con
duse de Eva Petru, Biro Ale
xandru, care lună de lună s-au 
situat în fruntea întrecerii so
cialiste, precum și evidențiațil 
în întrecerea socialistă Tary 
Bela, Racoceanu Victoria, Han- 
caș Nicolae, Sulu loan, Vidi- 
can Pavel, Hatoș Maria, David 
Elena, Buzatu Gheorghe, Mar- 
cu Maria, Trandafirescu Stăni- 
că, Burciu Constantin, Macsai 
Iuliu și Popa Justin.

Ion CHIRAȘ 
corespondent

Bobinatorul Burghel Mibai de la A.R\E.-Vulcan, este unul dintre 
muncitorii evidențiați ai secției bobinaj greu.

CU PRIVIRE LA PENSII.
2. — INFORMARE ASUPRA ACTIVITĂȚII EXTERNE A PARTIDU

LUI COMUNIST ROMAN ȘI A GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA.

LA LUCRĂRILE PLENAREI PARTICIPĂ CA INVITAȚI, ȘEFI Al 
SECȚIILOR C.C. AL P.C.R., MINIȘTRI, CONDUCĂTORI AI ORGANIZA
ȚIILOR DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI AI UNOR INSTITUȚII CENTRALE DE 
STAT, REDACTORI-ȘEFI AI ZIARELOR CENTRALE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația militară cehoslovacă

Miercuri după-amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral' al C.C. al P.CR. a primit de
legația militară cehoslovacă, con
dusă de general de armată. Bo- 
humir Lomsky, ministrul apărării 
naționale a R. S. Cehoslovace, ca
re se află în vizită în țara noastră.

La primise au participat tova
rășii Vasale Patflineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate, 
Griigore Răduică, șef de secție la

CțC. al P.C.R., general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general- 
locotenent Ion Coman, general-co
lonel Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate.

A fost de față Cesmir Cisar am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială tovă
rășească.

(Agerpres)

Potrivit indicatorilor de plan, 
norma admisă de cenușă pen
tru mina Lupeni este de 34,5 
Ia sută. De la începutul anu
lui-și pînă în prezent ea a fost 
depășită cu un procent ceea 
de a determinat penalizarea 
exploatării cu peste 12 000 to
ne de cărbune. Dat fiind fap
tul că la această mină calita
tea cărbunelui a oscilat de la 
uri trimestru la altul, ne-am 
propus să urmărim, prin an
cheta de față, cum s-au mate
rializat măsurile luate de or
ganele și organizațiile de partid, 
de conducerea tehnico-admi- 
nistrativă a minei pentru îm
bunătățirea calității producției.

In cunoștință de cauză
Comitetul orășenesc de partid Lu- 

peni — ne-a relatat tovarășul Dan

ț La silozul minei Paroșenl se încarcă o nouă garnitură de tren.

MĂSURI CONTINUE I
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII CĂRBUNELUI

Vaier, secretarul comitetului, a ur
mărit și s-a ocupat de îmbunătăți
rea calității cărbunelui . extras de 
mina Lupeni.

Pe baza sarcinilor izvorîte din 
documentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1965 și a urmăririi 
permanente a evoluției calității căr
bunelui, comitetul orășenesc de 
partid a prevăzut în planul său de 
activitate, o plenară lărgită coasa 
erată analizării calității cărbunelui. 
Pentru ca analiza să-și atingă sco
pul urmărit s-a format un colectiv 
din activul de partid care a avut 
sarcina să studieze în abataje cau
zele care determină depășirea con 
ținutului de șist în cărbune.

Discuțiile purtate în plenară con
statările făcute pe teren, au scos în 
evidență faptul că îndeplinirea indi
cilor de calitate nu este urmărită cu 
toată răspunderea la nivelul condu
cerilor sectoarelor și al maiștrilor 
minieri. Din acest motiv, în unele 
luni se pune un accent mai mare pe 
extragerea unei cantități sporite de 
cărbune în detrimentul calității lui.

Plenara care a analizat această 
problemă — a precizat tovarășul Dan 
Vaier — a stabilit o seamă de măsuri

care urmăresc îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Printre altele, plenara a 
cerut conducerii exploatării să a- 
corde o mai mare atenție pușcării 
selective, alegerii șistului vizibil la 
locurile de muncă, îmbunătățirii i- 
luminatului în abataje, S-â indicat, 
de asemenea, comitetului de partid 
și sindicatului minei să îmbunătă
țească agitația vizuală pe această 
temă, iar la gazeta de perete să fie 
publicate periodic articole în care 
să se ia’ atitudine împotriva brigă
zilor care trimit la suprafață cărbune 
amestecat cu mult șist vizibil.

Măsurile și indicațiile comitetului 
orășenesc de partid au fost în bună 
parte aplicate, fapt ce a determinat 
îmbunătățirea calității cărbunelui în 
lunile următoare.

— In trimestrul II al anului curent 
comitetul de partid al exploatării a 
analizat modul în care sînt traduse 
în viața hotărîrea și indicațiile date 
de comitetul orășenesc de partid pri
vind îmbunătățirea calității cărbu-

Anchetă realizată de
M. CHIOREANU

/Continuare în pag. a 3-a)
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Efectul ritmului susținut
Promovând o tradiție 

încetățenită cu ani în 
urmă, colectivul Uzinei 
de reparat utilaj'minier 
din Petroșani a înche
iat cele 9 luni din a- 
cest an- cu importante 
realizări în producție. 
Munci-nd în ritm sus
ținut, însuflețit necon
tenit de dorința de a 
păstra bunul renume 
ce l-a dobîndit, colec
tivul uzinei, în frunte 
cu comuniștii, nu și-a 
precupețit eforturile 
pentru ca planul de 
producție să fie înde
plinit de către fiecare 
secție. Roadele activi
tății sale n-au întârziat 
să se vadă. Pe cele 9 
luni ale anului curent 
planul producției glo
bale a fost realizat în 
proporție de 106,4 la 
sută, iar cel al produc
ției marfă a fost depă
șit cu 9,6 la sută.

In același interval

de timp, productivita
tea muncii a fost între
cută cu, 5,34 procente 
asigurând ritmicitatea 
necesară îndeplinirii lu
nă de lună a planului 
de producție de către 
uzină. Și la capitolul 
economii colectivul 
U.R.U.M.P. a înregistrat

Din carnetul 
REPORTERULUI

succese apreciabile. Fa
tă de 800 000 lei cît s-a 
angajat să realizeze pî
nă la finele anu-Iui, el 
a obținut, în numai 9 
luni, 1 383 000 lei eco
nomii peste plan. Cu 
583 000 lei mai mult 
decât s-a angajat.

Merită, de asemenea, 
relevat faptul că, dato

rită muncii pline de 
abnegație, colectivul u- 
zinei a reușit să obți
nă depășiri importante 
la principalele sorti
mente pe care le pro
duce. Spre exemplu, 
s-au livrat minelor cu 
26 tone utilaje, 450 to
ne construcții metalice, 
660 tone piese de 
schimb și 240 tone pie
se turnate peste plan. 
Printre comenzile im
portante executate în 
ultimele luni se nu
mără echipamentele de 
dotare destinate ame
najării atelierelor de la 
minele Lonea II și Dîl- 
ja; două ventilatoare 
cu o capacitate de 2 500 
m c/min,- ușile speciale 
necesare opririi unor 
eventuale inundații, 
destinate minelor Vul-

M. C.

(Continuare în pag. 3-a)
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Un magazin 
model

In rafturi, cartofii, gogoșarii, 
merele, strugurii, toate aranjate 
cu gust. Fiecare lădiiță și coș 
are expus prețul conținutului. 
Podeaua, tejghelele, raftu
rile sclipesc de curățenie. 
Nici o urmă de praf, iar lucră
torii din unitate sînt în perma
nentă îngrijit îmbrăcati. Aspect 
de adevărată unitate model.

Ne aflăm la magazinul 
O.O.V.L.F. nr. 3 din cartierul 
I.ivezeni al orașului Petroșani. 
De la intrarea în funcție a 
complexului comercial, maga
zinul de legume și fructe este 
condus cu competență de că
tre o femeie harnică, tovarășa 
Andrei Ida. In prezent, alături 
de responsabilă muncesc vîn- 
zători pricepu ți ca Lupu Gheor
ghe și Burtescu Marin.

Cumpărătorii din cartier vin 
cu plăcere să se aprovizioneze 
de la această unitate pentru că 
aici, atitudinea față de consu
mator este corectă, civilizată 
și se servește repede; unitatea 
este întotdeauna bine aprovi
zionată cu legume și fructe de 
bună calitate.

Despre felul cum muncesc 
lucrătorii de la unitatea 
O.O.V.L.F. nr. 3 vorbesc și ci
frele ,• cu excepția lunii august, 
în acest an planul de desface
re a fost realizat lună de lună, 
iar de-a lungul a nouă luni, 
s-au vîndut cu 224 000 lei mai 
multe mărfuri decît s-a pre
văzut.

C. DĂNILĂ 
corespondent

FAPTE LA ZI
• Azi, incapînd de la ora 

14,30, pe terenul Jiul din Pe
troșani, in cadrul campionatu
lui orășenesc de handbal pen
tru seniori, își vor disputa me
ciurile echipele „30 Decem
brie" Petroșani — Viitorul Vul
can; S.S.E. II Petroșani — U- 
tilajul; Știința II Petroșani — 
Școala profesională Lupeni.

0 Filiala din Petroșani a 
O.N.T. Carpați organizează du
minică excursii în grup la Tg. 
Jiu, Tismana, Geoagiu Băi. în
scrierile se primesc pînă mîi- 
ne la sediul filialei.

0 Două colective de actori 
ai Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani au plecat 
ieri în turneu prin țară cu pie
sele „Visul unei nopți de iar
nă" și „Burlacii". Piesele vor 
fi prezentate în premieră în 
diferite localități din regiunea 
Oltenia, Brașov și Hunedoara.



2 STEAGUL ROȘU

ANATOMIA UNUI SPECIMEN
L»*m văzut pentru pri

ma dată Le frizer. A in
trat așa într-o doară, 
tn-ai mult ca să-și satis
facă un hatâr, să aducă 
1A Cunoștința unuia din
tre cei care minuiesc 
foarfecă și mașina de 
tuns că nu miai are ne
voie de foloasele acestei 
prea solicitate îndeletni
ciri.

Nu l-am mai văzut 
aîteva luni și iată că 
deunăzi îl zăresc pe stra
dă, dar vai, într-o pos
tură în care mi-era tare 
greu să stabilesc la re
pezeală sensul metamor
fozei prin care a trecut. 
Pentru că ..omul meu" 
suferise o cumplită me
tamorfoză. Imipins de „i- 
dei savante” dumnealui 
vrea să demonstreze se
menilor săi reversibilita
tea teoriei dezvoltării 
speciei umane. Spre stu
pefacția noastră a tutu
ror — cu mijloace ori
ginale — vrea să ne 
convingă că a reușit să 
se transforme din honu 
sapiens într-un original

CURSA
I 
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S 
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Precum se vede, acum, toam
na, cursele sânt la modă. Curse 
la ciclism, alergări pe stadion 
în pauza meciului de fotbal, 
așa că n-ai de ce să obiectezi 
atunci cînd din bucătărie auzi 
glasul nevestei făcindu-ți ur
mătoarea comunicare :

— M-a-m apucat de pus mu
rături și nu-mi ajunge sarea. 
Fă o Cursă pînă la magazinul 
de la hale. E aproape I

Fiind vorba de murături, n-ai
| încotro, mai ales că oțetul fu

sese pus la fiert.
Ah, același otet pentru care < u < 

seară înainte fusesem invitat la c 
altă cursă de același glas di- bucă
tărie. Numai că la mult lăuda ma
gazin alimentar din piața uita In 
vînzătoare, cea mai tînără, îmi zim- 
bi acru :

— Nu avem oțet.
— Păi de ce n-aveți otet i
—- Pentru că s-a terminal. Noi 

avem interesul să facem viutare, nu 
să ținem oțetul în magazin.

E drept că în cele aproape 24 de 
ore care trecuseră de la această 
„amabilă" discuție, nu reușisem să 
mă dumiresc cum poate un magazin 
slab aprovizionat să facă vînzări.'

Acum, pe același drum, cu plasa 
pregătită pentru transportul sării. Nu 
mi-ani pus dinainte întrebarea dacă 
de data aceasta voi găsi sare sau 
nu întrucît știam din experiență că 
magazinele noastre îți pot oferi, 
dacă nu marfa căutată, diverse sur
prize.

Iată însă că răspunsul aceleiași 
vînzătoare „nu avem sare" n-a mai 
fost pentru mine o surpriză. N-am 
mal întrebat nici de ce, întrucît 
ml s-ar fi reeditat cu siguranță lec
ția dinainte cu interesul pentru 
vînzări. Ș-apoi gîndeain, pînă la 
magazinul alimentar de lîngă poștă, 
unde cu o seară înainte găsisem 
oțet, erau doar cîteva sute de me
tri. Mergeam la sigur, cînd vînză- 
toărea din acest magazin îmi repetă 
formula.:

— Nu avem sare I
Acasă oțetul era aproape să dea 

în fiert, așa că nu puteam renunța, 
la sare. Am iuțit pasul către ma
gazinul următor, de lîngă parc.

■— Nu avem sare !
In gînd am reconstituit imediat 

geografia rețelei magazinelor ali
mentare încercînd să găsesc o solu
ție între elementele care se bateau 
cap în cap : timpul scurt rămas pî
nă la închiderea magazinelor, dru
mul de la un magazin la altul și 
problema insolubilă : ce să fac Cu 
murăturile în cazul cînd, la fiecare 
litru de oțet, nu pot asocia, celor 
două linguri de zahăr și cîte 60 dc 
grame de sare?

De teamă să nu dau norocului cu 
piciorul am încercat la magazinul 
cu mezeluri de pe strada principală. 
Apoi la cel de lîngă spital, căci la 
autoservire era o coadă cam lungă 
la casă. Neavînd încotro, pînă la 
urmă, am ajuns tot la autoservire 
unde mai era ceva sare. Am luat 
nachetele fără să-mi pot stăpîni acel 
gest al căutătorului de aur Care în 
șfîrșlt, descoperă metalul galben.

Acasă, oțetul continua să cloCo

pitecantropus. Viața in
firmă această ridicuiă 
încercare, dar. el e per
severent, insistă.

M-aim apropiat de el. 
I-am pus mina pe umăr. 
Toată făptura asta am
balată în plete, barbă și 
ceva îmbrăcăminte de 
culoarea curcubeului su
na a gol. Sub stteașina 
unui breton a la Beatties, 
din dosul unor ochelar’

nopți târzii pe Hugo 
Dostoevski, Eminescu și 
mulți alții oa ei. El soar
be până în nopți târzii, 
intr-un număr infinit, 
cafelele la mai toate lo
calurile și la umbra u- 
nor piramide zidite din 
cine știe cite sute de 
mucuri de Cammel, Lugi. 
Kent, caută să afle un 
eventual pod, ladă ve
tre sau geamantan pă-

REFLECȚII

imenși m-au privit doi 
ochi lipsiți de Strălucire.

Au văzut oare acești 
ochi vreun portret de 
Aman sau Grigorescu ? 
Au privit oare un răsă
rit sau apus de soare dr 
pe crestele Parângului ? 
S-au odihnit oare pentru 
o clipă asupra frumuse
ților create de natură 
sau om ? Cine poate să 
știe?

E la vârsta cînd alții 
a el îl sorb pînă în

iăsit în care, speră sâ 
găsească un „tezaur li
terar tare" care să-l mal 
învioreze puțin.

N-a cunoscut niciodată 
bucuria escaladării unui 
pisc, nu a avut parte de 
plftcerea pe care ți-o 
poate oferi o competiție 
sportivă, dar se plânge 
că n-ara unde să-și chel
tuiască energia anilor de 
adolescență. N-a auzit 
de Bertioz dar întreabă 
cu cel mai firesc aer

SĂRII
-tească domol, cu foc mic, în aștep- |ț 
tare. Și-n timp ce se efectua ope- s 
rația de desfacere a pachetelor de ' 
sare îmi făceam socoteala da- I: 
că nu e mâi simplu să-ți pre ‘ 
pari sarea acasă decît Să um- [ 
bli după ea prin magazinele aii- l 
mentare. Căci, zău, n-ar fi cine știe 
ce grozăvie. Iți amintești că, în chi
mie, sării de bucătărie 1 Se spune 
clorulă de sodiu. Ții seama de fap
tul că clorul și sodiul sînt elemente 
monovalente și iei din cămară can
tități de clor și sodiu proporționale 
cu greutățile lor atomice. Le intro 
duci în reacție și, dacă substanța 
mținută e sărată la gust, înseamnă 
că experiența a reușit.

Dacă totul merge repede. îți ră 
mine și timp pentru a lua o coală 
de hîrtie, pe care așterni o scrisoare 
de mulțumire către conducerea 
O.C.L. Alimentara. Căci neapărat 
trebuie să ne manifestăm recu
noștința pentru posibilitatea pe care 
ne-o Oferă prin mecanismul neapre- 
vizionării de a valorifica într-un fel 
cantitățile de clor $i sodiu pe care 
ie ținem prin cămări nefolosite cam 
-t» multă vreme.

B. IONESCU

SPORT
Campionatul orășenesc

Rezultatele etapei a IV-a, seniori: 
Constructorul Lupeni — C.F.R. Pe
troșani 9—2, Preparația Petrila — 
Minerul Banița 5—0; Constructorul 
minier Petroșani — Minerul Dîlja 
3—0,• Minerul Uricani — Preparato
rul Lupeni, nedisputat,

CLASAMENTUL

1. Prep. Petrila 4 3 0 1 17— 2 6
2. Constr. Lupeni 4 3 0 1 14— 5 6
3. Mln. Bănița 4 2 1 1 7— 8 5
4. Prep. Lupeni 3 2 0 1 10— 2 4
5. C.F.R. Petroșani 4 2 0 2 8—19 4
6. Min. Uricani 3 1 1 1 10— 2 3
7. Constr. m. Petr. 4 1 0 3 4— 14 2
8. Min. Dîlja 4 0 0 4 1— 18 0

Etapa viitoare. 16 octombrie 
1966: C.F.R. Petroșani — Minerul 
Petroșani; Minerul Bănița — Con
structorul lupeni; Preparatorul Lu
peni —. Preparația Petrila; Con
structorul Petroșani — Minerul Uri
cani.

Rezultatele etapei a treia — copii 
seria I: Minerul Lupeni — Minerul 
Aninoasa 7—1; și Jiul Petroșani — 
Parîngul Lenea 0—1.

ÎN CÎTEVA
Meciul retur dintre echipaje 

Steaua și R. G. Strasbourg, contînd 
pentru „Cupa Cupelor" la fotbal, 
disputat pe stadionul „23 August" 
din Capitală s-a încheiat cu scorul 
de 1—1 (0—0).

★
La Ploiești, meciul dintre echi

pele Petrolul și F. C. Liverpool s-a 
încheiat cu scorii’ de 3—4 (1—0) 

din lume, dacă în „Sim
fonia fantastică" cîntă 
cumva Hallyday. îi sfi
dează pe cei care nu-i 
cunosc jargonul și se 
plânge că nimeni nu-1 
înțelege.

Este un specimen rar, 
omul hirsut, pe care îl 
întâlnim ici-coilo în ulti
ma vreme și ale cărui ur
me duc în cele mai di
ferite direcții. Apariția 
lui pernicioasă (fie în 
formulă masculină sau 
feminină) nu reușește să 
umbrească tabloul minu
nat ai zilelor pe care le 
trăim.

Datoria noastră cetă
țenească este să expli
căm acestor tineri, dacă 
ii întilnim, că înfățișa
rea lor exterioară face 
ca ei să nu fie integrați 
niciodată în acest tablou. 
Mai mult, să arătăm 
deschis acestor exempla
re că această specie pe 
oare ei doresc s-o re
editeze, a murit înainte 
de a se naște.

T. KARPATIAN

Clubul muncitoresc Aninoasa: O pasionantă partidă de șah.

Etapa oi

CLASAMENTUL

1. Min. Vulcan 3 3 0 0 6— 1 6
2. Min. Lupeni 3 2 0 1 1— 3 4
3. Parîgul Lonea 3 1 1 1 3— 5 3
4. Jiul Petroșani 3 1 0 2 6— 6 2
5. Min. Aninoasa 3 0 1 2 4—15 l

Etapa viitoare. 16 octombrie : Mi
nerul Aninoasa — Minerul Vulcan, 
Parîngul Lonea — Minerul Lupeni.

Seria a II-a, copii — Rezultatele 
etapei a IV-a din 9 octombrie: 
Constructorul Lupeni — C.F.R. Petro
șani 1—2; Minerul Petroșani — Con
structorul minier Petroșani 0—3, 
Preparația Petrila — Minerul Bă
nită 6—0. Meciul Minerul Uricani 
— Preparatorul Lupeni nedisputat.

CLASAMENTUL

1. C.F.R. Petroșani 4 4 0 0 8— 3 8
2. Prep. Petrila 3 3 0 0 10— 1 6
3. Prep. Petrila 4 3 0 1 10— 2 6
4. Min. Uricani 3 2 0 1 6— 3 4
5. Constr. m. Petr. 4 1 1 2 4— 4 3
6. Constr. Lupeni 4 1 0 3 5— 5 2
7. Mîn. Banița 4 0 1 3 1— 15 1
8. Mln. Dîlja 4 0 0 4 1— 18 0

RÎNDURI
In urma acestui rezultat dale două 
echipe se vor întâlni într-un al trei
lea meci, miercuri 19 octombrie la 
Amsterdam.

★
La Moscova, în meci retur pentru 

Cupa Campionilor europeni la fot
bal echipa Torpedo Moscova și In- 
ternazionale Milano au făcut joc 
egal ; 0—0. (Agerpres)

Un nou „orășel 
al studenților” 
la lași

Un nou „orășel al studen
ților" destinat celor ce urmea
ză Institutul politehnic din iași 
se construiește In acest centru 
universitar.

Modernul complex social, 
care se înalță In cartierul 
„Tudor Vladimirescu", va cu
prinde un număr de opt cămi
ne cu o capacitate totală de 
3 168 de locuri și o c ■•’tiflă 
unde vor servi masa zilnic 
6 000 de persoane. Că "Ne 
vor avea camere spațioase, e- 
lega-nt mobilate. Intre clădiri 
sînt prevăzute corpuri de le 
gătură, care vor cuprinde foa
iere, săli de lectură șl cîte o 
mică bibliotecă.

(Ager preș)
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TELEVIZIUNE i
13 octombrie

18,00 Pentru cei mici: „Ala- 
bala"; Pentru tineretul 
școlar : Pe ulițele satu
lui romanesc: Case din 
regiunea Bacău. Transmi
siune de la Muzeu/ Sa
tului. Prezintă : Gh. Focșa-,

ÎS,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Aspecte de la gala de 

box România — Scolia. 
Transmisiune de la Sta
dionul Republicii;

20,10 Ancheta Tv. Raid-anche- 
lă prin cîteva unități co
merciale din București 
urmărindu-se telul cum 
sînt serviți cetățenii;

$0,30 Clubul tinereții: Priete
nie, dragoste, căsnicie;

21.30 Poezia toamnei — emi
siune coregrafică de Mar
cela Popescu-,

22,00 Filmul documentar și cla
sicii săi: Robert Flaherty-,

22.30 Telejurnalul de noapte;
22,40 Buletinul meteorologic;
22,45 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

14 octombrie
PROGRAMUL 1: 5,00 BULE

TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 6,15 Pro
gram muzical de dimineață,-
6.30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier-, 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 In 
ritm de vals, 7,30 Caruselul 
melodiilor,- 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 „înflorește far» 
mea" — emisiune de cântece 
și jocuri,- 8,30 La microfon, 
melodia preferată-, 9,30 Sfatul 
medicului; 9,35 Muzică popu
lară, 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Program muzical pentru 
copii; 10,15 Jocuri populare,-
10.30 Radioracheta pionierilor-, 
11,00 Lieduri de Zeno Vancea 
și Diamandi Gheciu, 11,20 Co- 
ordonate culturale; 11,35 Cîntă 
Elena Neagu; 11,45 Muzică 
populară interpretată de Tra
ian Uîleoan, 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Suita ,,Dolly" de 
Gabriel Faure, 12,30 Cântece 
și prelucrări de Gheorghe Bh-f 
zavan, 12,45 Evantai muzic-h* 1 
13,10 Duete din operete, 13,30 
Răspunsuri la scrisorile dum
neavoastră “ muzică populară; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
Revista melodiilor de estradă,- 
14,40 Arii din opere, 15,00 Pro
gramul orchestrei de muzică 
ropulară „Orzișorul" din Ro
șiorii de Vede, 15,20 Anunțuri 
si reclame,- 15,30 Caleidoscop 
muzical; . 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin merteorologic,

ținând asociațiilor sportive Elevul 
Lonea, Jiul Petroșani, 30 Decem
brie Petroșani, Școala comercială. 
Elevul Petroșani și Școala profesio
nală din Lupeni s-au întrecut în ca
drul etapei orășenești a campiona
tului republican de cros.

Iată cîștigătorii pe categorii de 
virstă : Juniori, categoria l-a t 1. I- 
van Vasarionovici — Școala profe
sională Lupeni; II. Macarie Aurel 
— Școala profesională Petroșani; 
III. Caiman Dominic — S.S.E. Pe
troșani. Pe echipe locul I a revenit 
Șco profesionale din Lupeni, cu 
16 puncte. Juniori, categoria Il-a :
I. Craibic Francisc, Școala profe
sională Petroșani; II. Alexandrescu 
Eugen, aceeași asociație,- III. Santa 
Vasile, Școala profesională Lupeni. 
Pe echipe a aîștigat Școala pro
fesională din Petroșani cu 17 punc
te,- Junioare, categoria Il-a : I. lor- 
dache Ecaterina, Jiul Petroșani;. II. 
Buruian Ileana, Jiul; III. Chis E- 
lena, tot de la Jiul. Pe echipe, pri
mul loc a revenit asociației Jiul Pe
troșani cu 6 puncte.

Negativ este faptul că o serie de 
asociații sportive și în mod deose
bit cele din școli, nu șl-au trimis 
pe cei mai buni atleți la aceste în
treceri. In această situație se află 
Liceul din Lupeni care deține o 
bună tradiție în astfel de întreceri, 
Liceul din Vulcan, Liceul din Pe
troșani precum și școlile generale de 
8 ani ca : nr. 1, nr. 3, nr> 5 din Pe
troșani, nr. 1 și 5 din Petrila și cele 
din Lupeni, Aninoasa și Vulcan.

Andrei ANGER 
președintele comisiei orășenești 

de atletism

16.15 Muzică ușoară; 16.30 LEC
TURA 1N FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 
Fragmente din concertul ot- 
chesttei simfonice a Cinemato
grafiei, susținut în ziua de 12 
octombrie; 17,15 ÎN SLUJBA 
PATRIEI; 17,45 Pe unda clape
lor, 18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
18,05 IN JURUL GLOBULUI;
18.15 Muzică ușoară, 18,40 RA- 
DIOS1MPOZION. Schimbul de 
opinii — factor important în 
dezvoltarea științei; 19,00 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,30 Melodia zilei-, 
19,35 Varietăți muzicale, 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.30 Concert de melodii ro
mânești, 21,05 ATENȚIUNE 
PĂRINȚI !, 21,20 Din succesele 
muzicii ușoare, 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Octetul în Mi 
bemol major pentru instrumen
te de coarde de Mendelssohn- 
Bartholdy, 22,45 Farmecul unei 
melodii, 23.52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
14 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Cleopatra, seria I—II, Repu
blica : 5 000 000 de martori; 
LONEA — 7 Noiembrie: Pin
guinul; Minerul: Angelica 
marchiza îngerilor, ANINOA
SA : Raby Mathyas, VULCAN •. 
Tom Jones, CRIVIDIA: De-aș 
fi Harap Alb, LUPENI — Cul
tural ; Coplan își asumă ris
cul.



Patru fruntași, patra frontaliști destoinici, ortaci ai brigadierului DAVID IOAN de Ia sectorul I al
minei ANINOASA.

In nouă luni din acest an. brigada lor și-a depășit sarcinile cu mai bine de 3 200 tone cărbune.

Acolo unde 
se vor zăgăzui apele

(Urmare din pag. 1) 

nelui — ne-a spus tovarășul Raczek 
Ioan, secretarul comitetului de 
partid al minei. Cu acest prilej s-a 
cerut conducerii exploatării să pună 
în funcție, în cursul lunii iulie, cea 
de-a doua mașină de curățit vago- 
nete în sectorul XII,- brigăzilor de la 
întreținere să li se asigure vagonete 
goale pentru a se evita, în acest fel, 
sărase încarce peste cărbune diferite 
materiale rezultate de la aceste lu
crări. Tot atunci s-a stabilit să se 
încredințeze semnaliștilor de la 
transportoare sarcina de a alege 
șistul vizibil ditn cărbune, iar brigă
zile care neglijează această eperațic 
să fie afișate zilnic pe panoul des
tinat acestui scop.

Eficienta unor măsuri
Dacă urmărim indicele de calitate 

pe ultimele luni constatăm că la' 
mina Lupeni a crescut preocuparea 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. Aceasta dovedește că mă- 
SMÎile luate și-au dovedit eficiența, 
că există condiții să se trimită la 
preparație cărbune de calitate mat 
bună.

— Calitatea cărbunelui ne-a preo
cupat și continuă să ne preocupe — 
ne-a informat tovarășul Doroîtei Mi 
bai, secretarul organizației de bază 
pe schimb nr. 3 A. In urma indica
țiilor primite, problema calității căr
bunelui a format obiectul unei adu
nări generale. Biroul organizației de 
bază a stat de vorbă atît cu șefii de 
brigăzi cît și cu șefii de schimburi 
cărora li s-a arătat ce pagube ma 
teriale aduce brigăzilor rebutarea 
unei părți din producție pentru șist 
vizibil. In urma activității desfășu
rate de comuniști, de biroul organ- 
zației de bază, situația s-a îmbună 
tătit. Față de luna februarie, cînd 
am avut rebu-tate 130 vagonete pen
tru șist vizibil, în ultimele luni 
schimbul nostru n-a mai fost pena
lizat pentru calitatea cărhunelui. 
Atît în brigada condusă de Olteanu 
îosif, cît și în frontalele din panou
rile I și II unde muncesc nrvherii 
din brigăzile lui Sălăjan Dănilă și 
Băcanu Sava s-â organizat alegerea 
șistului vizibil în abataj.

— Biroul organizației noastre de 
bază urmărește în permanență cum 
stăm cu calitatea cărbunelui și cînd 
este nevoie intervine. Voi da un 
exemplu în acest sens — ne-a ară
tat tovarășul Ursu Dumitru, secre
tarul organizației de bază pe schimb 
nr. 7 B. Brigada lui Lețfalvi Mihai 
lucrează într-un frontal pe stratul 
5. In luna iulie, în frontul de căr
bune al abatajului a apărut o falie 
oare a înrăutățit, pentru cîteva zi
le. calitatea cărbuftelui. După prima 
decadă brigada a fost penalizată cu 
5 vagonete. Lucrurile nu puteau fi 
lăsate să evolueze în rău și am in
tervenit. De comun acord cu briga
dierul. s-a trecut la intensificarea a- 
legerii șistului vizibil în abataj. Pî- 
nă la finele lunii brigada n-a mai 
fost penalizată, lucru care s-a men
ținut șl în lunile următoare.

O situație identică s-a petrecut si 
în brigada condusă de minerul 
Lengyel Iosif. Și acestei brigăzi, ca
re muncește în abatajul cameră 4/2 
1 s-au rebutat, în prima decadă din 

iulie, 10 vagonete de cărbune pen
tru șist. Și în acest abataj s-a pus 
un accent mai mare pe alegerea șis
tului vizibil. Ga urmare a măsuri
lor luate la timp atît în iulie, cît -,-i 
în august și septembrie, calitatea 
cărbunelui extras a fost și conti
nuă să se mențină bună.

Păreri și... păreri
Din graficul pe care se urmărește 

calitatea producției rezultă că în 
luna miei în loc de 34,5 procente de 
cenușă admis, cărbunele trimis de 
mima Lupeni preparației a conținut 

MĂSURI CONTINUE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII CĂRBUNELUI

numai 33,8 la sută cenușă. In iunie, 
conținutul de cenușă în cărbune a 
fost depășit cu 0,3 puncte, iar în 
iulie exploatarea s-a încadrat în in
dicele fixat. Gea mai critică situa
ție o găsim însă în luna august. In 
această lună indicele planificat de 
cenușă a fost depășit cu 1,7 puncte. 
Nici în luna septembrie situația ce
nușii nu s-a îmbunătățit. Indicele 
planificat a fost depășit cu 1,2 punc
te, cifră care se menține și între 1-16 
octombrie.

Constatînd această situație, am so
licitat tovarășului Feyeș Ludovic, 
inginerul șef adjunct al E. M. Lu
peni să-și dea părerea asupra cau
zelor care au determinat înrăutăți
rea calității cărbunelui în ultimele 
luni.

— Nu putem spune că n-am luat 
din timp măsurile necesare pentru 
a îmbunătăți calitatea cărbunelui. 
Pentru a ilustra afirmațiile voi da 
cîteva exemple: Iluminatul fix în 
abatajele frontale din stratul V, blo
cul II s-a extins,- minerii care lu
crează în abatajele frontale din stra
tul IV, blocul IV au fost dotați cu 
lămpi de cap care le asigură o vizi
bilitate corespunzătoare,- s-a extins 
podirea cu plasă metalică în tel 
stratul III, blocul IV, din sectorul 
V; s-a trecut la pușcarea selectivă 
la locurile de muncă unde se poate 
face acest lucru; de asemenea, unde 
condițiile de muncă îngăduie, șistul 
vizibil este ales în abataj. Acum e 
în studiu posibilitatea alegerii șis
tului vizibil în abatajele cu susținere 
metalică și transport mecanizat, la 
punctele de concentrație mare a 
producției, unde metodele actuale 
de alegere a șistului vizibil nu mai 
corespund.

— La cele relatate aș vrea să mai 
adaug ceva — a relevat tovarășul 
ing. Ciriperu Vasile, șeful minei Lu
peni. Im ultimele luni s-a schimbat 
ponderea producției pe striate, s-au 
schimbat și metodele de exploatare. 
Dacă pînă în luna iulie, de 
exemplu, în sectorul VIII se ex- 

trăge-a 90 la sută din producție din 
stratul 13, cei mai curat strat al 
minei noastre, începînd cu luna au
gust majoritatea cărbunelui se ex
trage din stratul 18, blocul VI, un
de tăierea și transportul sînt com
plet mecanizate. Acolo avem intro
dus un plug de cărbune. Organul de 
tăiere al acestui plug caută să taie 
ceea ce e mai moale din strat. Ori 
culcușul fiind friabil, plugul are ten
dința de a tăia din culcuș, lucru 
care nu se poate regla.

Vreau, de asemenea, să precizez 
că, începînd cu luna august am in
trodus încă într-un abataj susți
nere metalică de tip feromatic, me

canizat cu transportoare T.R.-3. Puș
carea pe transportoare și evacuarea 
rapidă a producției în cantități a- 
preciabile — circa 600-700 vagonete 
de cărbune pe schimb — face ca 
alegerea șistului vizibil să devină 
extrem de greoaie. Consider că a- 
ceasta este încă una din cauzele 
care au influențat, în ultimele luni, 
creșterea procentului de cenușă în 
cărbunele extras de către mina 
noastră.

Precum se vede, cu toate măsu
rile luate, care au fost enunțate mai 
sus, încă n-am reușit să soluționăm 
problema alegerii șistului vizibil în 
mod corespunzător la toate locurile 
de muncă. Sigur că această problemă 
ne preocupă și continuă să se afle 
în centrul atenției noastre — a spus 
vorbitorul în încheiere.

— Membrii colectivului format 
din activul comitetului orășenesc 
de partid din oare fac parte, ne-a 
relatat tovarășul Ardeleanu Victor, 
șeful preparației Lupeni, urmăresc 
și în prezent calitatea cărbunelui 
ce este trimis de mina Lupeni pie- 
parației. Realizările din ultimele 
luni au arătat că minerii pot munci 
mai conștiincios. Acest lucru este 
dovedit. In luna mai, de pildă, cînd 
E. M. Lupeni a dat peste plan 6 076 
tone de cărbune, cenușa a fost du 
0,7 puncte sub indicele admis. Iii 
iulie cînd a extras în plus 4 088 
tone de cărbune s-a încadrat în li
mitele indicelui admis de cenușă. 
Față de aceste realizări, este inad
misibil ca în august, La un plus de 
2 600 tone, cenușa în cărbune să 
crească la 36,2 procente, iat în sep
tembrie la un plus de 2 589 tone 
să se mențină la 35,7 procente.

Eu nu contest că s-au luat măsu
rile arătate de tovarășul inginer 
Feyes — a relatat tov. Ardeleanu 
în continuare — dar mă întreb oare 
maiștrii minieri și-au făcut conști
incios datoria în această direcție î

— Cred că în august și septem
brie alegerea șistului vizibil a fost 
lăsată pe planul dei — și-a dat pă-

Mașina gonește printre pilcurile 
de iagi și brazi. Serpentinele ii dau 
de turcă șoierului Dumitrescu An
ton. La povirnișurile abrupte ce im- 
prejrrruiesc șoseaua ne Uităm cu 
sfială și frică. Dar șoferul le pri
vește pasiv. Și iată ca mașina a 
ieșit intr-un luminiș. In dreapta șo
selei, undeva mai jos Jiul. In 
stingă se întinde un platou pe ca
re este așezat un mic șantier pre
gătitor al lucrărilor de ridicare a 
unui nou baraj. Locul poartă nu
mele de Valea de Pești. Facem un 
prim popas aici, la cei cale vor 
stringe in chingi de beton catarac
tele văii. Primul interlocutor este 
inginerul Provian Valeriu, locțiito
rul șalului de lot.

— Ce lucrări executați și în ce 
stadiu se află ele ?

— Deocamdată executăm lucrări 
de organizare. Amplasări pentru 
blocuri cu un etaj necesare cază
rii muncitorilor. Lucrările sini încă 
în stadiul „embrionar". Deși este 
o zi de toamnă capricioasă, totuși 
vizităm șantierul. Pe o pantă cu 
înclinare de 50—60 de grade un 
buldozet scormonește pămîntul, cro- 

rerea tovarășul Enciu Gheorghe, 
maistru principal la preparație. 
Numai așa se explică creșterea șis
tului în cărbune. Cred că dacă atît 
maiștrii cît șl conducerile sectoa
relor s-ar ocupa în permanență de 
calitatea cărbunelui, nu s-ar crea 
situații oa cea din ultimele două 
luni.

-— Vreau să arăt că slaba calitate 
a cărbunelui e determinată și de 
faptul că unii semnaliști de la trans
portoare, care au datoria să aleagă 
șistul vizibil, nu-$i fac conștiincios 
datoria — a relevat tovarășul Iile 
Petre, președintele comitetului sin
dicatului.

In altă ordine de idei vreau să 
precizez că vom afișa o caricatură 
cu caracter permanent care va com
bate lipsurile manifestate în activi
tatea maiștrilor cu privire la cali
tatea cărbunelui. De asemenea, a- 
ceastă problems va fi analizată în 
adunările lunare ale grupelor sin
dicale.

Cîteva concluzii
Ancheta noastră a scos în evi

dență că măsurile luate de comite
tul orășenesc de partid din Lupeni 
și de cei al exploatării și-au do
vedit eficiența. Discuțiile purtate 
cu factorii de conducere au relie
fat însă necesitatea acordării în 
continuare unei atenții sporite ur
mătoarelor probleme :

• Maiștrii minieri să fie trași la 
răspundere oa în viitor să nu mai 
neglijeze urmărirea calității cărbu
nelui extras.

• Artificierii să fie obligați să 
aplice pușcarea selectivă în abata
jele unde intercalația de steril per
mite acest lucru.

• Conducerea tehnico-adminis- 
trativă a minei Lupeni să instituie 
un control asupra modului în care 
sînt încărcate și curățate vagone- 
teile.

0 Organizațiile de bază de partid, 
grupele sindicale sînt chemate să 
desfășoare o muncă politică susți
nută în rîndul brigăzilor miniete 
ca alegerii șistului vizibil să i se 
acorde maximum de atenție la toa
te locurile de muncă.

0 Se impune, de asemenea, îm
bunătățirea agitației vizuale pe a- 
ceastă temă.

0 Comitetul sindicatului să pu
nă, în cel mai scurt timp, în func
ție din nou „vitrina de calitate" 
care constituie un mijloc eficient 
pentru a forma o opinie de masă 
împotriva celor ce neglijează ale
gerea șistului vizibil din cărbune.

Efectul ritmului susținut
(Urmare din pag. 1)

oan și Dîlja; mai mul
te molete de funicular; 
arzătoare de praf pen
tru caza nele I.E.C. Pa- 
roișeni (care înainte 
erau importate) și al
tele.

ba succesele obținute 
și-au adus aportul toa

te secțiile uzinei remar- 
cîndu-se îndeosebi bri
găzile conduse de tur
nătorii Scurta Gheorghe 
și Șerban loan, lăcătu
șii Costache Dumitru 
și Lupu Dumitru; e- 
chipele lui Pănescu 
Pantilie, Chiș TeofU și 
Bu-rian Anton,- modelo- 
rii Vișnovschi Iuliu.

indu-și drum. Acesta va îi primul 
nou drum spre baraj.

Cu prepararea șl turnarea beto
nului în fundații se îndeletnicește 
o echipă harnică, cea condusă de 
Mihalache Eugen. Oamenii lut exe
cută lucrări de bună calitate. Ei se 
numesc Todea Androne și Despa 
Ștefan, Simionaș loan, Vasile îon, 
Hariduc-loan și Horban Alexandru 
tac parte din echipa lui Popescu 
Nicalae, care lucrează la confecțio
narea cofrajelor din dulapi, li dău 
zor. Față de grafic sînt cu 3—4 Zile 
înainte.

Cu cîteva zile in urmă a avut 
loc un moment solemn, preludiul 
viitoarelor lucrări; atacarea gurii 
de ieșire și intrare a galeriei de 
deversate a viitorului lac. Oamenii 
au nufflit-o „premieră" deoarece de 
aici încolo se vor avînta în marea 
„bătăile". A fost prezent și șeful 
lotului, ing. Zglimbea Eleodor. Lu
crările au „mers ca pe hîrtie". Cio- 
beică Grigore, șeful brigăzii a lost 
„la înălțime" împreună cu întreaga 
sa brigadă formată din Bir san loan, 
Munteanu Vasile, Bilan Florea și 
Măkkay losef — un mănunchi uni
tar de oameni vemți de pe la Baru 
Mare. îndărătnicia aspră a naturii 
a fost învinsă.

Maistrul mecanic principal Pa- 
raschivescu Constantin are șl el cu
vinte de laudă despre oamenii lui, 
cei doi mecanici care deservesc 
grupul electrogen — Zegreanu Le- 
ontin și Pavelonescu loan.

O draglinâ uriașă tip T.U.T. 0-241 
înșfacă „ambițioasă" din crupa pă- 
mîntului. Țărîna se rostogolește su
pusă într-un morman de cițiva me
tri. In locul de ridicare a barajului, 
acălo unde se vor zăgăzui apele, 
s-au pornit lucrările. Aici va ti 
înălțat cei mai mare baraj din Va
lea Jiului, al cărui termen de con
strucție este prevăzut pentru anul 
1970. O dată cu ridicarea lui se va 
îmbunătăți aprovizionarea cu apd 
potabilă a trei orașe; Uricani, Lu
peni și Vulcan. Barajul va avea o 
înălțime de 50 m, iat lacul din Spa
tele lui 5 milioane m c de apă.

...Mașina ne duce acum la vale, 
înnotînd prin hățișuri și piclâ. NC 
desprindem de locul care va cu
noaște în curînd o istorie nouă, is
toria marilor înfăptuiri, a marilor 
transformări.

Valeriu COANDRAȘ

LA MINA PETRILA

21 de inovații 
aplicate

La cabinetul tehnic al minei Pe- 
trila, de la începutul anului și pînă 
în prezent s-au înregistrat 25 da ino
vații dintre care 21 au și foât apli
cate în producție, iar 4 se află în 
curs de experimentare. Printre ino
vațiile cele mai valoroase se numără 
cea concepută de mecanicul de com
presor Biro Iosif privind modifica
rea rețelei de apă pentru răcirea 
turbocompresorului, cea concepută 
de un colectiv format din Konya 
Ludovic, Siko Ștefan și Popa Marin 
intitulată: „Modificarea rampei de 
încărcare a balastului și pietrișului 
cu ajutorul lopeții mecanice".

De’ asemenea, una din inovațiile 
valoroase care se găsește în expe
rimentare este cea concepută de 
maistrul principal mecanic Galer îo
sif de la sectorul Vlljjl minei: „Dis
pozitiv — instalație pentru golirea 
vagonetelor cu șist de la halda est 
I“. Aplicarea acestei inovații va du
ce la reducerea a 12 posturi pe zi.

petru găina
corespondent

Gurca Francisc și Li
ban Petru.- struagmi 
Rotaru taa^ Kte-

Ckișun Petru; ajuiMru 
Cristea Alexandru $1 
Tripon Aurel; sudorii 
Rogobete loan, CoHa 
Ioan. Popescu Ghent 
ghe și alții.
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Conferința 
Partidului ^luncii 
din Coreea

%
Ședințele comisiilor permanente C.A.E.R. 
pentru probleme economice...

PHENIAN 12 (Agerpres)., — Du
pă cum anunță agenția A.C.T.C., 
în . cadrul Conferinței 
Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte 
tului de Miniștri 
Coreene, a prezentat 
privire la sarcinile 
cohstrucției economice

Ritmul anual de creștere a pro
ducției industriale a fost în medie 
de 14,3 la sută, iiar producția in
dustrială realizată în 1965 a 
de 1,9 ori mai mare decît în 
se arată în raport. Au fost 
sțruite 300 de întreprinderi și 
tăți industriale modern utilate, iar 
multe altele au fost -reconstruite. 
Raportorul a declarat că industria 
grea va deveni în viitor baza de 
dezvoltare a industriei ușoare și a 
agriculturii, ceea ce va contribui 
la îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației.

Paralel cu progresul construcției 
socialiste, s-a înregistrat o creștere 
a nivelului materiali și cultural al 
populației. S-au îmbunătățit condi
țiile de locuit. In ultimii cinci ani, 
în regiunile urbane s-au construit 
locuințe însumând 8 milioane m. p. 
suprafață locuibilă, iar în regiunile 
rurale 7 593 000 m. p. Alocațiile sta
tului pentru nevoile culturale și so
ciale au crescut cu 33 la sută. Pen
tru anul viitor se preconizează tre
cerea de la învățămîntul obligato
riu de 8 ani la învătămîntu-i de 9 
ani.

In încheiere, raportorul a rele
vat necesitatea întăririi 
de partid în construcția 
arătând că comitetele de 
buie să-și exercite rolul 
câtor și să dezvolte munca organi
zatorică și ideologică pe o scară 
largă.

Conferința a adoptat o declara
ție în oare se arată că războiul de 
agresiune împotriva poporului viet
namez constituie o amenințare se
rioasă la adresa păcii în Asia de 
sud-est și în lumea întreagă 
„imperialiștii americani s-au 
jat pe calea primejdioasă a 
ladării continue a războiului 
gresiune". „Noi vom sta întotdea
una cu fermitate de partea poporu
lui vietnamez și vom răm-îne cre
dincioși sarcinii noastre internațio
naliste de a acorda un sprijin activ 
poporului vietnamez, pînă la alun
garea definitivă a imperialiștilor a- 
gresori și obținerea victoriei finale" 
— se spune în declarație, 
ma vietnameză, se 
document, trebuie să 
de vietnamezii înșiși, 
amestec din afară".

Miercuri, s-a încheiat Conferin
ța Partidului Muncii din Coreea, 
care și-a desfășurat lucrările între 
5 și 12 octombrie, la Phenian. In 
ultima zi a lucrărilor Conferința a

Partidului 
Kim Ir, 

Cabine- 
R. P. D.

al 
al 
raportul „Cu 

imediate ale 
socialiste".

fost 
1960, 
oon- 
uni-

conducerii 
economică, 
partid tre- 
de condu-

și că 
anga- 
esca- 

de a-

„Proble- 
subliniază în 
fie rezolvată 
fără nici un

unanimi-tate rezoluțiile 
la „Situația actuală și

adoptat în 
cu privire 
sarcinile care stau în fața parti
dului" și „Sarcinile imediate ale 
construcției socialiste economice".

In aceeași zi a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central.

Plenara a hotărit crearea unui 
Prezidiu al Comitetului Politic al 

alcătuit din tovarășii Kim Ir 
Toi

Ciol.

Zilele acestea a avut Ioc în ora 
șui Varna ședința ordinară 
siei Permanente C.A.E.R. 
probleme economice.

La ședință au luat parte 
ile țărilor memore ale
precum și reprezentanții R.S.F. iu
goslavia, în calitate de observatori.

a Comi- 
pentrn

delegați ■
C.A.E.R.,

Comisia a examinat unele pro
bleme economice ale colaborării; 
țărilor membre ale C.A.E.R. și a a- 
doptat planul său de muncă pe anul 
1967.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere re
ciprocă deplină.

En Ghem, Kim Ir, Pak 
Uio Sun și Kim GuanLi

hotărit desființarea 
președinte și vicepre-

a
de
partidului și crearea func-

C.C.,
Sen,
Kim
Hio.

Plenara 
funcțiilor 
ședințe al
ții-lor de secretar general și secre
tari.

Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea a fost ales tovarășul Kim 
Ir Sen.

Și pentru construcția de mașini
PRAGA 12 (Agerpres). — Recent 

a avut loc la Praga cea de-a 34-a 
ședință a Comisiei permanete 
C.A.E.R. pentru construcția de nia 
șini. Au participat delegații din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. La ședință au luat parte, 
de asemenea, reprezentanți ai Iugos
laviei, iar în calitate 
tori — reprezentanți ai 
ene și Cubei.

Comisia a aprobat o
comandări referitoare la specializa-

de observa-
R.P.D. Core

serie de re-

0 declarație-protest a M. A. E. 
R. D. Vietnamal

HANOI 12 (Agerpres). — Minis 
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care protestează împotriva 
raidurilor efectuate de aviația ame
ricană în zona demilitarizată. In de
clarație se subliniază că autoritățile 
americane au trimis în zona demi
litarizată avioane, printre care cele 
de tipul „B-52" pentru a bombarda 
această zonă. Aviația americană a 
desfășurat numeroase operațiuni în 
partea de sud a zonei demilitariza
te, răspîndind substanțe toxice în 
numeroase localități din partea de 
nord a acestei zone. Ceva mai mul!. 
S.U.A. au amenințat cu ocuparea 
zonei demilitarizate și debarcarea 
de trupe americane la nord de pa
ralela 17, în teritoriul R. D. Viet
nam.

In continuare se arată că, după 
aceste acțiuni, americanii au recurs 
la trucul încetării bombardamente
lor în partea de est a zonei demi
litarizate, în intenția de a se fo
losi de Comisia internațională de su-

praveghere și control în Vietnam 
pentru legalizarea actelor criminale 
comise în această zonă.

Guvernul R. D. Vietnam, se sub 
liniază în încheiere, 
vernul S.U.A. să 
bardamentelor și 
activități militare 
și în aer în zona 
înceteze imediat
raidurile și celelalte acțiuni milita
re împotriva R. D. Vietnam, să pu
nă capăt agresiunii împotriva Viet
namului de sud și să retragă de 
acolo toate trupele sale și ăle alia- 
ți-lor săi.

cere ca gu- 
pună capăt bom 
tuturor celorlalte 
pe uscat, pe apă 
demilitarizată, să 
și necondiționat

★

și cooperarea producție în spe- 
în domeniul mașinilor agricole.

rea 
ci al 
al principalelor tipuri de mașini si 
utilaje pentru mecanizarea lucrări
lor de construcții și rutiere etc. A 
fcsl aprobat, de asemenea, planul de 
lucru al Comisiei pe anul 1967.

EXERCIȚIILE
„FALLEX—66“

BONN 12 (Agerpres). — La 12 
octombrie au început cele mai mari 
exerciții de stat major ale N.A.T.O., 
denumite în mod convențional „Fal- 
lex-66". La aceste exerciții iau par
te toate statele membre ale 
N.A.T.O., cu excepția Franței și a 
Islandei. După cum relatează zia
rul vest-german „General Anzeiger", 
exercițiile „FalIex-66", care se vor 
prelungi pînă la 28 octombrie, se 
vor desfășura atît în Europa pe un 
teritoriu destul de vast, din Nor
vegia și pînă în Turcia, cît și în 
unele regiuni ale Oceanului Atlan
tic si de pe litoralul răsăritean al 
Statelor Unite.

Bugetul militar 
al S. U. A.

Poziția P. C. din India 
față de represiunile poliției 
împotriva studenților

DELHI 12 (Agerpres). — Secreta
riatul Central al Partidului Comu
nist din India a difuzat marți o de
clarație în care condamnă represiu
nile poliției împotriva studenților din 
statele Uttar Pradesh și Madhya 
Pradesh, în urma cărora s-au înre
gistrat morți și răniți. Se cere gu
vernului să pună capăt acestor re
presiuni, să elibereze pe toți stu
denții arestați și pe liderii opoziției 
reținuți în legătură cu mișcările 
studențești.

Declarația
mișcări an fost provocate de 
de cadre, de creșterea taxelor 
alte deficiențe existente în 
mul de învățămînt.

HANOI 12 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că, la 11 octom
brie, forțele armate vietnameze au 
doborît un avion american aflat în 
misiune de recunoaștere în zona 
provinciei Vinh Phuc. In noaptea 
de 10 spre 11 octombrie, un alt 
avion american a fost doborît de 
unități ale Armatei Populare Viet
nameze deasupra districtului Giao 
Ohuy din provincia Nam Ha.

Numărul total al avioanelor a- 
mericane doborîte pînă în prezent 
pe teritoriul R. D. Vietnam este de 
1 492.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a aprobat 
marți un proiect de lege privind 
alocarea unei sume de 58 067 472 000 
de dolari pentru bugetul militar pe 
anul fiscal care a început la 1 iulie 
și se va încheia la 30 iunie 1967. 
In proiect a fost introdusă o clauză 
care autorizează pe președintele 
Johnson de a mobiliza rezerviștii 
și garda națională fără să fie de
clarată starea de urgență.

Textul proiectului de lege apro
bat de Camera Reprezentanților a 
fost înaintat spre dezbatere Sena
tului.
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împotriva agresiunii 
în Vietnam

americane

subliniază că aceste 
lipsa 
și de 
siste-

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
„Comitetul de mobilizare 8 noiem
brie", organizație recent creată în 
S.U.A., a anunțat un amplu pro
gram de acțiuni îndreptate împo
triva războiului din Vietnam. Co
mitetul a stabilit organizarea la 5, 
6 și 7 noiembrie a unor mari ma
nifestații împotriva agresiunii ame
ricane în Vietnam. Președintele noii

a declarat 
pregătește 
escaladării

organizații, A. J. Must, 
că guvernul american 
noi măsuri în vederea 
agresiunii împotriva poporului viet
namez. El a adresat un apel tutu
ror păturilor populației americane 
să nu voteze pentru acei candidați 
care nu se pronunță pentru resta
bilirea păcii în Vietnam.

l
l
l

PE SCURT
• VARȘOVIA. Zilele aces

tea a avut loc la Varșovia cea 
de-a 13-a ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Cola
borare Economică. Consiliul a 
examinat darea de seamă pri
vind activitatea băncii în pri
mul semestru al anului 1966, 
precum și problemele curente 
ale băncii, adoptând hotărîri 
corespunză toare.

Ședința Consiliului s-a des
fășurat într-o atmosferă ■ de 
prietenie frățească și înțelege
re reciprocă.

9 SVERDLOVSK. La 12 oc
tombrie, delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Polo
ne, condusă de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și de Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
a sosit la Sverdlovsk.

• KAMPALA. După cum a- 
rată ziarul kenyot „Daily Na
tional", în prezent pe terito
riul Republicii Congo (Kinsha
sa) trăiesc aproximativ 440 000 
de refugiați, în cea mai mare 
parte din Angola. Majoritatea 
lor au părăsit această țară din 
cauza represiunilor autorități
lor colonialiste portugheze. A- 
celași ziar relevă că numărul 
total al africanilor care au fost 
nevoiți să-și părăsească lopi- 
rile natale este de 850 000. Țkn 
aceștia, 130 000 de refugiați trăi 
iese în Uganda, iar 30 000 în 
Tanzania.

• WASHINGTON. Consiliul 
Organizației Statelor America
ne (O.S.A.), ale cărei încercări 
din cursul săptămânii trecute 
de a convoca o conferință la 
nivel înalt a statelor membre 
au eșuat, a anunțat miercuri 
în mod neașteptat instituirea 
unei comisii pregătitoare a u- 
nei asemenea reuniuni la nivel 
înalt.

9 CANBERRA. Prirnui mi
nistru australian, Harold ^Jcțlt, 
a anunțat la II octombrie că 
acceptă propunerea Partidului 
laburist, de opoziție, ca la ale
gerile generale din luna vi
itoare să fie consultați alegă
torii în problema războiului 
din Vietnam și a participării 
trupelor australiene la opera
țiuni alături de cele americane.

9 BONN. Ministerul vest- 
german al Apărării a făcut cu
noscut că de la 1 ianuarie 
1958 pînă la 1 octombrie 1966 
forțele militare vest-germane 
au pierdut 328 de avioane.

9 VARȘOVIA. Agenția 
PA.P. anunță că în conformi
tate cu acordurile comerciale 
încheiate între Polonia și Fran
ța a fost creată o întreprinde
re polono-franceză „Metalex- 
france", care se va ocupa cu 
problema schimburilor comer
ciale și colaborării economice 
dintre cele două țări.

DE PRETUTINDENI
COMUNICATUL COMUN 
IUGOSLAVO-ALQERIAN
BELGRAD 12 (Agerpres). — n 

urma vizitei oficiale în Iugoslavia 
a președintelui Consiliului National 
al Revoluției din Algeria s-a dat pu 
tlicității un comunicat comun iu- 
gpslavo-algerian, privind convorbi
rile purtate cu acest prilej.

Președintele Iosip Broz Tito și 
președintele Houari Boumedienne, se 
arată în comunicat, au constatai cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări se dezvoltă cu succes pe 
baza egalității în drepturi și avan
tajului reciproc și au exprimat ho- 
tărjrea de a dezvolta continuu co
laborarea prietenească în toate do
meniile de activitate.

In comunicat se arată că ure- 
siunilS și politica imperialistă rte 
forță față de unele țări din diferite 
regiuni ale lumii, în special din 
Asia și Africa, reprezintă o mare 
piedică în normalizarea situa
ției internaționale și împiedică pro
cesul de democratizare a relațiilor 
internaționale. Cei doi preșea’nți au 
expus pozițiile cunoscute ale guver
nelor lor în problema vietnameză și 
au exprimat sprijinul lor hotărît fa
ță de mișcările de eliberare din ță
rile aflate încă sub dominație colo
nială.

Houari Boumedienne l-a invitat 
pe losip Broz Tito să facă o vizită 
în Algeria.

Eclipsă totală 
de soare

RZO DE JANEIRO 12 (Ager
pres). — O eclipsă totală tie 
Soare va putea ti observată la 
11 noiembrie a. c., din Brazilia. 
Cu acest prilej, la baza de la 
Cassino (Brazilia), se iac pre
gătiri pentru lansarea unor ra
chete meteorologice de con
strucție americană tip „Nike" 
avînd la bord aparatură știin
țifică care să permită o urmă
rire mai eficace a bcestui fe
nomen. Cercetătorii brazilieni 
ca și cei din alte țări, care vor 
fi prezenți in Brazilia la 11 
noiembrie, vor încerca să ob
țină date noi despre natura

gazelor degajate de Soare și 
efectele lor asupra atmosferei 
terestre.

Alcoolismul — 
viciu grav

GENEVA 12 (Agerpres). — 
întrunit la Geneva, un grup 
de expert i ai Organizației mon
diale a Sănătății a ajuns Ia 
concluzia că alcoolismul con
stituie un viciu tot atît de grav 
ca și cel provocat de consu
mul drogurilor. Grupul de ex- 
perți a recomandat autorități
lor în drept din întreaga lume 
să coordoneze activitatea tutu
ror organismelor însărcinate 
să vegheze la sănătatea publi
că în scopul controlului, tra

tamentului și prevenirii în con
diții mai bune a abuzului con
sumului de alcool.

încheiere» navigației 
pe Calea maritimă 
de nord

MOSCOVA. 12 (Agerpres). — 
Potrivit agenției TASS, în a- 
ceste zile s-a încheiat naviga
ția pe Calea maritimă de nord 
Anul acesta navigația pe a- 
ceastă cale a durat 4 luni 
Pentru prima oară in istoria 
transporturilor prin Oceanui 
Înghețat de nord, navele so
vietice au efectuat transpor
turi din portul Tixi, aflat io 
gurile fluviului Lena, pînă îi 
Japonia. Pentru aceasta au fost 
utilizate nave speciale adapta
te la condițiile navigației prin 
ghețuri.
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