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EXPLOATĂRILOR MINIERE,
UTILAJE CIT MAI

I

PERFECȚIONATE
Din inițiativa comună a Ministe

rului Minelor și Ministerului Indus
triei Constructoare de Mașini, re
cent a avut loc la Petroșani o con
sfătuire cu participarea factorilor 
interesați din unitățile celor două 
ministere, în cadrul căreia s-a ana
lizat execuția și comportarea în ex
ploatare a utilajului, aparatajelor și 
materialelor electrice antigrizutoase. 
Cu ocazia consfătuirii s-au stabilit 
măsurile necesare pentru remedie
rea deficiențelor și îmbunătățirea 
performanțelor utilajelor miniere.

In consfătuire s-a subliniat că în 
acțiunea de dotare a unităților mi
niere cu utilaje și echipamente elec
trici cu performante și grad de si- 

. gurentă în funcționare ridicate, sec
torul minier a fost sprijinit în mod 
susținut de uzinele constructoare din 
Industria electrotehnică care au asi- 
riiilat un bogat sortiment de mașini 
și aparate electrice antigrizutoase și 
au îmbunătățit caracteristicile celor 
aflate în fabricație curentă.

Din anul 1962 și pînă în prezent 
au fost introduse în fabricație apro
ximativ 100 de produse electroteh
nice antigrizutoase din care 60 sînî 

'mașini Șî aparate noi, iar 40 sînt uti
laje și materiale modernizate.

Printre produsele electrotehnice 
antigrizutoase asimilate sau moder
nizate, avînd un nivel tehnic cali
tativ ridicat, pot fi menționate ur
mătoarele : întrerupătorul automat 
antigrizutos AG-125 care vine să 
completeze gama de contiactoare an- 
Kgrizutoase, precum și întrerupăto
rul modernizat AG-25 D, redresoa- 
rele cu ventile de siliciu pentru în
cărcarea bateriilor de acumulatoare 
și pentru alimentarea liniilor de 
troley; motoarele electrice asincro
ne 
AEM, 
mult 
chile tipuri; releele de protecție con
tra scurgerilor de curent tip RSA-1

și RSN-1 prin care s-a ridicat gra
dul de securitate al funcționării re
țelelor electrice subterane (realizat 
de M.M.); telefonul de mină anti-

grizutos RS-70-715 care prezintă ca
racteristici tehnice superioare și 
greutate redusă etc.

Asimilarea și modernizarea utila
jelor și 
grizutos 
rare cu 
special
Valea Jiului și Stația de cercetări 
pentru securitate minieră din Pe

aparatajului electric anti- 
s-a făcut în strînsă colabo- 
unitățile beneficiare și în 
cu Combinatul carbonifer

(Continuare in pag. 3-a)

antigrizutoase 
care au 

superioare

din seria 
caracteristici 

față de ve

F\e o jumătate de
U lună, adîncurile 

Paroșeniului sînt străbă
tute de ecourile trepi
dante ale exploziilor. 
Da. aici la adincimi de 
sute de metri, în împă
răția taciturnă a beznei 
erelor geologice, a pă
truns lumina și aerul-, 
răsună iureșul activității 
umane. S-a declanșat a- 
dică și aici bătălia sub
terană a cărbunelui ce 
s-a contopit cu marele 
fluviu de „energie pri
mară" care zi de zi plea
că din Valea Jiului spre 
centrele industriale ale 
patriei'.

£-am avut ca iniei- 
locutor pe unui 

din autorii debutului Pa
roșeniului minier, un 
bărbat de statură potri
vită, cu trăsături dîrze 
minerul șei de brigadă 
Croitoru Nicolae.

— Pe -cuvîntul meu. 
văzut primu. 
cărbune gata 

parcă m-a 
căldură fără 

la inimă

cîrtd am 
„țug" cu 
de plecare 
Cuprins o
Seamăn, pină
— ne-a spus brigadierul. 
In acel convoi, parcă 
s-ar ii materializat toatâ 
munca, tot elanul cu ca
re participasem la des
chiderea acestei mine.

Brigadierul Croitoru 
Nicolae cu ortacii 
sînt socotiți printre 
dilați în prima linie 
bătăliei entuziaste ce
desfășurat in ultimii 3

lui 
cei 

a 
s-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe liderul Partidului Liberal 

din Marea Britanie
Joi după-amiază secretarul general 

al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Joseph Grimond, lider 
al Partidului Liberal din Marea Bri
tanic, deputat în 
lor, care se află 
noastră.

La întrevedere
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost de față ambasadorul Ma

Camera Comune- 
în vizită în țara

a participat Geor-

rii Britanii la București, Leslie 
Charles Glass.

In cadrul discuției, care a de
curs într-o atmosferă cordială, a 
avut loc un schimb de păreri asu
pra 
ției 
ilor

.1

problemelor actuale ale situa- 
internaționale și asupra relați- 
dintre cele două țări.

Lucrări pentru
mărirea capacității 
de producție 
la mina Petrila

La
Petrila au început lucrări sub
terane pentru mărirea capaci
tății de producție și asigurarea 
frontului de lucru pentru cel 
de-al doilea an al cincinalului.

Brigăzi specializate în lucră
rile de pregătiri și deschideri 
au început săparea unor gale
rii spre un nou strat de cărbu
ne și spre blocurile zero și 2, 
unde se vor deschide noi aba
taje de mare productivitate. 
Lungimea totală a galeriilor 
va avea in final aproape 5 000 
m 1. Prin punerea in exploata
re a acestui nou cimp minier, 
producția minei va crește în 
anul viitor cu 40 000 de tone 
de cărbune.

Tot aici se va 
puț pe care se 
mare parte din 
cărbune a minei

exploatarea minieră din

executa un 
va extrage o 
producția de 
Petrila.

Echipa de lăcătuși 
Coandă Victor, din sectorul e- 
lectromecanic al minei Vulcan, 
execută reparația unui utilaj 
pretențios: combina minieră.

Din primele zile de școală, con 
ducerea Liceului Uricani, sub îndru
marea organizației de partid din 
școală, a întocmit planul general de 
muncă, știîndu-se că acesta consti
tuie oglinda vie a activității de 
viitor. La întocmirea planului gene 
ral de muncă am avut în vedere de
ficiențele semnalate în procesul in-

ani In adîncurile Paro- 
șeniului pentru deschi
derea acestei mine. Oa
menii brigăzii s-au în
cadrat de la primii me
tri de galerie — săpați 
în creasta dealului — și 
pînă la deschiderea pri
mului frontal în proce
sul trepidant al trezirii 
la viață a Paroșeniului 
subteran. Și-au zidit în 
această operă idealul, 
munca, entuziasmul, iar 
acum, la debutul tinerei 
exploatări brigada evocă 
o cifră semnificativă ce 
sintetizează întreaga ei

111 m 1-, în 
aceluiași an 
planului în- 
realizal 75

fruntări ei și-au legal 
numele de episoadele 
cele mai însemnate ale 
deschiderii minei.

...In iulie 1965, la ori
zontul 700, au realizat o 
avansare de 
octombrie a 
.a circuitul 
clinat au
m 1/lună; în primăvară 
la săparea galeriei para
lele pentru pregătirea a- 
batajului frontal, s-a atins 
110 m 1. Lucrînd cu ar
mături moderne TH-4, 
brigada n-a coborît nici
odată ștacheta vitezelor

l-am întrebat pe ing. 
Buzdugan Mihai, locțiito
rul șefului de sector..

— Este unul care de 
'ermină toate celelalte : 
Croitoru e un brigadier 
autoritar, competent și 
are o calitate : știe -Să 
se apropie de oameni, de 
sufletul. omului. De-1 în
trebi pe brigadier care-s 
băieții cei mai vrednici 
din brigadă, ți-i amin
tește pe toți: Beloiu 
Constantin, Grigorescu 
Ioan, pe : lan și Eugen 
Croitoru cure-s frații'lui, 
pe șefii de schimb Os-

ai (Le.biitulai

I 
I
I 
I
I

struotiv — educativ in anul școlar 
trecut. De pildă, la unele obiecte te
mele date elevilor pentru acasă nu 
.erau controlate și, ca atare,, nu se fă
cea analiza acestor teme pentru a 
scoate în evidență greșelile tipice 
spre a fi înlăturate, pe viitor. O altă 
deficientă întîmpinată. în anul tre
cut era că învățătorii și profesorii 
dtriginți nu se prea deplasau- la do
miciliile elevilor pentru stabilirea 
caracterizărilor pșiho-pedagogice, 
pentru cunoașterea . condițiilor 
viață și învățătură
pentru a discuta cu părinții diferite 
probleme. Sau unii profesori notați 
prea puțini elevi, la începutul anu
lui școlar, fapt ce ducea la munca 
în asalt spre sfîrșitul trimestrului 
al treilea.

Cunoscînd aceste lacune din acti-

de
ale școlarilor,

ritatea cadrelor noastre didactice, 
conducerea liceului a întocmit în 
așa fel planul său de muncă pe aceșr 
an școlar, incît activitatea să: se 
desfășoare mai bine. încă înainte 
de începerea anului de învățămînl, 
cadrele didactice au studiat pro
blemele școlare, au întocmit plani
ficările calendaristice care apoi au 
fost supuse studierii comisiilor me
todice și au fost completate cu u- 
nele observații valoroase.

Grija principală a cadrelor noas
tre didactice în acest an școlar este 
de a preda cit mai bine, de a lega 
noțiunile predate la evenimentele la 
zi, de cele mai noi descoperiri ale 
științei și culturii, de a sădi mai 
mult în sufletele elevilor dragostea

COCHECI VASILE, 
directorul Liceului Uricani

contribuție la nașterea 
noii mine.

— Am săpat 1 300 m l 
ele lucrări miniere !

E vorba, așadar, de a 
6-a parte a arterelor ce 
străbat adîncurile Paro
șeniului; de sute de me
tri de galerii, suitori, 
plane înclinate sub bol
țile cărora „curg" acum 
spre ziuă convoaie de 
vagonete cu cărbune. 
Este, vorba, de o com
portare dirză, solidară, 
a unui grup de oameni 
cu duritatea stîncilor 
subterane, cu timpul ce 
zorea intr-una cu ei în
șiși' 1 Prin aceste con-

de înaintare sub 80 m 1 
pe lună. Este expresia 
elocventă a dîrzeriiei cu 
care participaseră mem
brii brigăzii la competi
ția cu adîncurile. Acum, 
brigada a început o nouă 
lucrare de mare impor
tanță : galeria direcțio
nală de la orizontul 700 
pentru pregătirea panou
lui inferior al abataju
lui. Brigada a atacat ac
tuala, lucrare cu aceeași 
dorință: să se 
prin viteze cit i 
rite.

— Care este 
realizărilor Iui 
și ale ortacilor Iui ?

■ afirme 
mai spo-

secretul 
Croitoru

vald loan, Dătbăleanu 
Constantin și Gali Fran- 
cisc, pe alții mai 
sau vechi clecit 
gada și de fiecare 
vorbi numai de

— Știți, la noi e ca 
într-o mare familie. Bri- 
gada-i unită, disciplinată, 
și nu e nevoie nici de 
îndemn, nici de ridica
rea topului pentru că oa
menii să-și facă datoria. 
Dimpotrivă, fiecare nu
trește. o ambiție^: briga
da să-și mențină bunul 
renume, să-și. ocupe . cil 
demnitate lociil pe lista 
întrecerii.

I. D.

noi 
bri- 
va 

bine.

(Continuare in pag. 3-a)

Am ajuns 
la cifra 5

Moldoveanu



2 STEAGUL ROȘ®

CONSTRUCȚIILE
DE LOCU.NȚE
IN ULTI
MUL TUI-
MESTRU

■ PUII: 1762 apar- 
tamecte

■ PREMIE: 1
■ DE PREDAT: 761
Am intrat in ultimul trimes

tru al anului. In perioada ce
lor nouă luni trecute, construc
torii de locuințe de pe șantie
rele Văii Jiului au depus stră
danii, reușind să ridice pină 
ia roșu toate blocurile prevă
zute pentru acest an.

Din totalul de 1 762 aparta
mente prevăzute pe an, în cele 
trei trimestre nu au fast însă 
predate decît 998 apartamen
te (cca. 55 la sută) rămlnind 
pentru cele două luni și jumă
tate finisarea și predarea a 
764 apartamente noi.

Este o sarcină mare, o sar
cină grea. Cu atît mai grea 
cu cit planul de 198 aparta
mente ce nu se poate realiza 
la Petroșani din lipsă de docu
mentație a fost redistribuit 
șantierelor Petrila și Vulcan 
care aveau deja o sarcină des
tul de importantă.

Și-au luat constructorii toa
te măsurile pentru realizarea 
integrală a numărului de apar
tamente ? Au ținut seama de 
timpul care a mai rămas, de 
faptul că condițiile de luctu 
vor fi de acum mai grele ? Răs
punsul la aceste întrebări ni-1 
dau factori cu responsabilitate 
în activitatea de construcții de 
locuințe, cu care redacția a 
organizat o masă rotundă.

Realizarea 
integrală 
a planului 
este posibilă

Ing. DUMITRU ȚURNA
directorul Grupului 2 

Valea Jiului

D®că ne orientăm după prevede
rile normativelor pentru predarea 
unui bloc, s-ar părea că timpul ră
mas n-ar Ii suficient pentru preda
rea blocului E 11 cu 56 de aparta
mente de la Petrila și a blocurilor 
P 5 — F 6 cu cite 40 de apartamen
te de la Vulcan care au fost atacate 
mai tîrziu. Situația aceasta, e bine 
să se știe, a fost generată de faptul 
că la Petrila și Vulcan s-a majorat 
numărul de apartamente pentru pre
dare prin redistribuirea planului de 
la Petroșani unde nu mai era posi
bil de realizat din cauza întîrzierii 
documentației. Ce măsuri am luat 
noi ? Am trecut imediat la o nouă 
formă de organizare prin Care o par 
te din forțele de muncă și utilajele 
de la șantierul Petroșani au fost di
rijate către șantierele Vulcan și Pe
trila. Aș vrea să subliniez că în pe
rioada aceasta mișcările de- efective 
da la un șantier la altiul vor fi mal

Blocul D 4 cu 72 apartamente, dat in folosință zilele acestea.

frecvente și absolut în funcție de ne
cesitățile la zi. La blocurile pericli
tate s-a hotărît a se trece Ia lucrul 
pe trei schimburi la turnarea betoa- 
nelor, la zidărie și la .glisare. Hotă- 
rfrea a fost deja tradusă în fapt la 
blocul Ell Petrila: Sfîrșitul lunii 
octombrie va trebui să găsească toa
te blocurile acoperite, cu planșeele 
turnate sau montate, astfel încît în 
noiembrie și decembrie să se lucre
ze numai la tencuieli interioare și 
finisaje. O măsură pe care o tradu
cem în fapt de mai multă vreme este 
aceea de a nu mai prezenta la re
cepție decît blocuri cu sistematiza
rea pe verticală executate, așa cum 
prevede proiectul de execuție.

Pentru a crea din timp front de 
lucru la montarea ascensoarelor, se 
vor executa în primul rînd planșeele 
din jurul puțurilor de ascensor și 
tencuieli în puțuri. In felul acesta 
vom preda celor de la I.F.M.A., 
frontul de lucru cu 60 de zile înain
te de predarea blocului.

Dat fiind că un volum mare de 
lucrări se vor executa pe timp fri
guros s-a hotărît racordarea blocu
rilor înalte la sursele .de căldură 
în două etape, aceasta avînd în ve
dere capacitatea de lutru într-un in
terval de timp limitat a șantierului 
de instalații.

Măsurile luate vor permite reali
zarea numărului integral de aparta
mente planificate pe acest an.

Condiții avem: 
să le folosim I

Ing. GORNOVICEANU ADRIAN, 
șeful șantierului Petrila

Colectivul nostru a fost preocupat 
încă de la începutul anului de asi
gurarea fronturilor de lucru, pen
tru ca să poată munci din plin. In 
acest scop s-a dat o atenție deose
bită ridicării cît mai repede la roșu 
a noilor blocuri pentru a se crea 

front larg de lucru. Datorită acestui 
fapt, pe cele trei trimestre trecute 
din an au fost executate 312 apar
tamente cuprinse în blocurile F 3, 
A 3, A 4, E 8, E 9. In același timp, 
alături de blocurile predate s-au 
făcut și finisaje exterioare la blocu
rile restante din anii trecuți — Â 1, 
A 2, F 2, E 3, și E 4 însumînd peste 
17 000 mp tencuieli și placaje de 
fațade. (Din 'restanțele din anii tre
cuți la fațade ne-au rămas doar 
două blocuri — E 1 și E 5 — cu 
cite 4 etaje).

De asemenea, am reușit să alcă
tuim un colectiv omogen, specializat, 
care să asigure glisarea în termen 
scurt a blocurilor înalte pe care le 
ridicăm,- acest colectiv de construc
tori a glisat deja blocurile F 3, I 2, 
I 1, urmînd ca pînă la sfîrșitul anu
lui să mai gliseze blocurile F 4 și 
I 3 care vor constitui front de lucru 
pentru anul viitor.

îndeplinirea integrală a planului 
de predări pe trimestrul IV solicită 
din partea colectivului șantierului 
nostru toate forțele. Mai avem de 
predat 4 blocuri care cuprind 352 
apartamente (din care 240 garso
niere). Blocurile I 2 și E 10 sînt în 
plin finisaj interior, blocul I 1 este 
pus sub acoperiș iar la blocul E 11 
cu 4 etaje și 56 apartamente se lu
crează la zidărie.

Concentrarea efectivului pe fini
sajele interioare la blocurile 11,12, 
ridicarea sub acoperiș pînă la sfîr
șitul lunii a blocului E 11, asigura
rea încălzitului la blocurile în lucru, 
amenajarea căilor de acces — iată 
direcțiile eforturilor noastre. Avem 
fronturi de lucru, materialele și 
utilajele necesare, primim un spri
jin permanent din partea grupului 
— care trebuie să ia măsuri și pen
tru completarea necesarului de me
seriași. Depinde de acum de noi să 
folosim din plin condițiile existențe 
pentru realizarea lucrărilor.

Sîntem încredințați că în cele două 
luni șî jumătate rămase din an vom 
reuși să terminăm finisarea interi
oară a blocurilor II — 12 (cu gar
soniere) și a blocurilor E 10 — E H 
cu apartamente, realizînd integral 
sarcinile de plan la predarea apar
tamentelor.

Măsuri există.
Important — 

' eficiența lor I

TRAIAN DOBRICAN, 
secretarul comitetului de partid

Consider că planul de predare 
.i apartamentelor pe anul în curs 
poate fi realizat în întregime. Care 
sînt măsurile politice pe care le-a 
luat comitetul de partid în sprijinul 
producției ? Membrii comitetului de 
partid au fost repartizați cu res
ponsabilități precise pe fiecare șan
tier. Ei controlează felul cum se 
traduc în viată măsurile politice 
și tehnico-organizatorice elaborate 
de comitet și conducerea grupului, 
precum și eficiența acestora. Acolo 
unde se coristată abateri sau întîr- 
zieri, ei sesizează comitetul de 
partid iar acesta, împreună cu con
ducerea grupului, accelerează apli
carea măsurilor respective. Așa 
am reușit să creăm din vreme front 
de lucru pentru montarea ascen
soarelor la trei blocuri — la Vul
can, unul la Petrila și unul la Lu- 
peni. Tot în felul acesta s-a ajuns 
ca circa 80 la sută din stocul de 
riiateriale de masă pentru perioada 
de iarnă să fie asigurat.

Dacă avem în vedere faptul că in 
condițiile unui control riguros roa 
dele măsurilor nu întîrzie să se a- 
rate, nu ne rămîne decît să perse
verăm pe această cale și succesul 
va fi asigurat.

Aș mai vrea să adaug că în ur
ma hotărîrli organelor superioare 
de partid, minele Petrila și Lonea 
ne-au ajutat cu un efectiv de 50 de 

/ oameni, ceea ce pentru noi înseam
nă mult. Noi solicităm Combinatului 
carbonifer un ajutor și pentru șan
tierele Vulcan și Lupeni.

Se ridică semne 
de întrebare...

NICOLAE IORDACHE, 
șeful șantierului Vulcan

Privind prin prisma prevederilor 
pe nouă luni, situația de pe șan
tierul Vulcan ar fi aceasta : 288 de 
apartamente predate în loc de 322. 
Deci minus 40 de apartamente în 
cele trei trimestre. Dar situația 
reală, creată prin majorarea planu
lui cu 80 de apartamente, e cu to
tal alta și ne obligă să luăm mă
suri rapide și eficiente. Am făcut 
„inventarierea" forțelor de care 
dispunem și am încadrat blocul 
D 5, care se va preda la sfîrșitul 
lunii octombrie, cu zidari-tencuitori, 
zugravi și parchetari. La fel la blo
curile F 8 și F 9 — cu același ter
men de predare. Prin această re
grupare a forțelor în a doua jumă
tate a lunii octombrie vom avea

CITEVA CONCLUZII 
Șl RECOMANDĂRI

Din ceie relatate de parti 
cipanții la masa rotundă, reie
se că — depunîndu-se un efort 
susținut — există condiții pe 
toate șantierele pentru realiza
rea integrală a sarcinilor de 
plan la predarea apartamente
lor. O atenție deosebită trebuie 
acordată însă șantierelor Vul 
can și Petrila care au volu 

• Urgentarea turnării planșeelor la blocul A 2 din Lu
peni prin confecționarea unui nou set de cofraje. Aceasta 
va da un avans de 7 zile lucrărilor de la blocul respectiv.

• Asigurarea în depozitele șantierelor a întregii can
tități de geamuri necesare pentru închiderea provizorie a 
tuturor blocurilor.

• Executarea pină la sfirșitul lunii octombrie a racor
durilor de încălzire la toate blocurile aflate în lucru, pentru 
a' avea siguranța uscării rapide a tencuielilor proaspete.

• Punerea sub acoperiș pînă la 1 noiembrie, prin tur
narea planșeelor șl executarea izolării, a blocurilor E11 — 
Petrila, F 5, F 6 — Vulcan, A 2 — Lupeni.

Bagină realizată de
Ion CIOCLEI și
Ștefan MIHAI

zidari de la D 5. Aceștia vor intra 
în D 6, iar cei de la F 8 vor trece 
la F 9. Rămîne deci fără acoperi
re cu zidari blocul F 6. Se preco
nizează însă a se detașa de la șan
tierul Petroșani două brigăzi de zi
dari. încadrarea cu celelalte cate
gorii de meserii s-a făcut în așa 
fel ca la data de 1 noiembrie loate 
blocurile care au mai rămas de e- 
xecutat să fie acoperite si cu plan
șeele montate. Mai avem un singur 
mare semn de întrebare — blocul 
F 6 de 40 de apartamente care 
abia e glisat pină acum.

Ne-a preocupat, de asemenea, 
crearea condițiilor pentru a asi
gura un randament optim și pe 
timp friguros.

Aș vrea să menționez că co
lectivul nostru e hotărît să facă 
totul pentru realizarea numărului 
de apartamente planificat. Dar a- 
vînd în vedere situația oarecum 
mai grea a șantierului Vulcan față 
de a celorlalte șantiere, se cere și 
un sprijin mai susținut din partea 
grupului și a trustului. Pînă acum 
noi am reușit să ne menținem cu 
strictețe în cadrul graficelor, dar, 
așa cum am arătat, sint fronturi 
de lucru care rărnîn fără acoperire 
cu cele necesare.

Să fim înțeleși: 
acum 
și nu mai tîrziu

ROMEO MANDERO, 
șeful șantierului Lupeni

Ca să vorbesc de măsurile ope
rative pe care le-am luat pentru 
predarea integrală a celor 286 de 
apartamente prevăzute pe acest an 
trebuie să fac apel la graficele pe 
care le-am întocmit pentru blocul 
A 2, cu 80 de apartamente, el fiind 
singurul nepredat. Am prevăzut în 
aceste grafice fiecare lucrare, cine 
trebuie s-o execute, in ce zi tre
buie terminată. Am repartizat per
sonalul necesar la fiecare lucrare. 
Din grafice rezultă că punctul slab 
îl reprezintă lucrările de dulgherie. 
Se și observă consecința. Cofrajele 
pentru planșee sînt în urmă față 
de grafic cu 2 zile. Restul de 1U- 
arări se încadrează, pînă acum, 
„matematic" în grafice. Cum pu
tem recupera rămînerea în urmă de 
la cofraje? Confecționînd, cu tîm- 
plarii pe care-i avem și nu sînt 
prea mult solicitați, încă un set de 
cofraje pentru planșee. Dar nu a- 
vem materialul lemnos necesar și 
aici trebuie să fim înțeleși și aju
tați de conducerea grupului. Cu un 
set de cofraje am putea cîștiga 
circa o săptămînă față de grafic 
și blocul A 2 va putea fi predat 
în a doua jumătate a lunii decem
brie. Confecționarea acestor cofraje 
e rentabilă și prin faptul că noi 
vom mai executa în viitor încă șapte 
blocuri de tipul A. Pentru aceasta 
însă e necesar să lim ajutati ur
gent cu materialul lemnos cerut. 
Alte piedici nu se ridică în calea 
realizării celor 80 de apartamente, 
cît mai avem de predat.

mele cele mai mari de finisaje 
interioare. Este necesară în
deosebi completarea efective 
lor de dulgheri -•» Lupeni, zi
dari — Vulcan, zugravi — Pe
trila pentru urgentarea blocu
rilor aflate în finisaj înaintat 
cu termen de predare apropiat, 
lată câteva recomandări, care 
au reieșit din discuții.
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Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru industria 
carboniferă

Oglindă vie în activitatea școlii In Editura politică a apărut:

Zilele acestea s-au desfășurat în 
R. P. Bulgaria, lucrările celei de-a 
24-a ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria carboni
feră.

La ședința comisiei au luat parte 
delegați din țările membre ale 
C.A.E.R. — R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P.| 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și Uniunea So-I 
vietică. Au luat parte în calitate I 
de observatori, reprezentanți aij 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a analizat munca con
siliilor tehnico-științifice și a luat 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea acestei activități. Au

(Urmare din pag. l-a)

de tară, de partid, de popor. Diri- 
ginții, mai ales, stăruie asupra for
mării la elevi a unei concepții sănă
toase despre viață, de a-i educa în 
spiritul patriotismului socialist 
al internaționalismului proletar.

In planul de muncă au fost prev< 
zute ore de interasistențe în cadru, 
cărora se va urmări îmbinarea cu 
noștințelor teoretice cu cele prac
tice și calitatea lecțiilor, s-au pre 
văzut măsuri privind combaterea 
supraîncărcării elevilor, prevenirea 
rămînerii în urmă la învățătură. Toa
te acestea se vor realiza prinir-o 
stăruitoare muncă individuală a ca
drelor didactice și a elevilor, prin 
ridicarea calității lecțiilor, antrena
rea la discuții a tuturor elevilor, 
stimularea lor obiectivă pentru răs
punsurile date, organizarea medițați- 
iilpr și consultațiilor, legătura per
manentă cu familia.

După cum se știe, Plenara C.C. al

ritățile de vîrstă individuale ale el< 
vilor'*, „Cum asigur prin lecții în 
sușirea cunoștințelor de către elevi", 
„Prietenia și tovărășia, trăsături ale 
omului de tip nou".

Desigur că planul general de 
muncă al școlii cuprinde multiple 
sarcini. Am enumerat aici doar cî- 
teva din cele mai importante. Aș 
mai aminti de asistentele la ore ale 
tovarășilor din conducerea școlii, a- 
sistențe care contribuie la lichida
rea anumitor deficiențe din activi
tatea cadrelor didactice, la stimula
rea unor profesori și învățători prin 
popularizarea metodelor lor bune de 
predare și seminarizare.

Multiplele sarcini prevăzute in 
planul general de muncă al școlii 
vor duce, fără îndoială, la ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă ă procesu
lui instruct iv-educativ, la obținerea 
unor rezultate mereu mai bune în 
munca noastră de instructori și edu
catori ai tinerei generații.

Lucrarea cuprinde un număr de 
studii care se referă la aplicarea 
creatoare a principiilor marxist-le- 
niniste ale construcției de partid,

la întărirea organizațiilor de partid 
prin primirea de noi membri și e- 
duoarea partinică a comuniștilor, 
conducerea competentă, munca co
lectivă, activitatea diferențiată, la 
realizarea sarcinilor curente în 
strînsă legătură cu obiectivele de 
perspectivă, extinderea experienței 
înaintate, controlul multilateral, ac
tivul de partid, pregătirea politică 
ideologică și profesională a cadre
lor, îmbunătățirea muncii cu ca
drele

Prezentînd principalele aspecte 
ale temelor abordate, generalizînd 
experiența și practica organelor și 
organizațiilor de partid, volumul 
constituie un ajutor prețios în per
fecționarea muncii de partid din 
cele mai diferite domenii de acti
vitate. Culegerea folosește în pri
mul Tind organizațiilor de partid, 
aparatului de partid, elevilor șco
lilor de partid, propagandiștilor, 
precum și tuturor acelora care se 
preocupă de problemele construc
ției de partid.

fost discutate probleme ale colabo
rării între țările membre ale 
C.AE.R. în domeniul industriei car
bonifere.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

Exploatărilor miniere, 
utilaje cît mai perfecționate

- (Urmare din pag. 1)

troșani care au elaborat temele de 
proiectare, au experimentat și veri
ficat în exploatare aceste utilaje și 
aparate.

Realizarea unui grad de securi
tate din ce în ce mai ridicat în 
funcționarea utilajelor și echipamen
telor electrice miniere constituie un 
obiectiv principal, legat direct de 
îmbunătățirea continuă a calității 
utilajului antigrizutos și ca urma
re este necesară continuarea efor
turilor în această direcție.

In acțiunea de dotare a sectorului 
minier cu utilaje antigrizutoase, 
precum și în întreținerea acestora 
s-ap întîmpinat și o serie de greu
tăți; se constată o rămînere în 
urmă în acest domeniu. Consecința 
acestei stări de lucruri impune pe 
de e parte importul de utilaje și 
aparate care nu pot fi obținute în
totdeauna în timp util și în con
diții avantajoase, iar pe de altă par
te folosirea unor utilaje și aparate 
cu un nivel tehnic mai scăzut.

U.R.U.M.P.

Doi muncitori de bază din secția oțelărie — formatorii Scurtu
Gheorghe și Ștefan Marin. Lună de iună înscriu depășiri de 35__40
la sută.

P.C.R. din aprilie ax. a stabilit o 
nouă formă de organizare a muncii 
pionierești care influențează proce
sul instructiv-educativ din școală. 
Pentru îmbunătățirea acestei munci, 
în planul de muncă au fost prevă
zute o serie de teme,' ca : „Asigura
rea unității de cerințe", „Particula-

Pentru eliminarea deficiențelor 
semnalate, s-au elaborat de comun 
acord cu uzinele constructoare, pla
nuri pentru asimilarea și moderni
zarea utilajului minier pe perioada 
1966-1970 și s-au stabilit o serie de 
măsuri printre care unele cu carac
ter imediat, iar altele de perspectivă 
privind lărgirea prevederilor pro
gramului de asimilare cm propunc- 
rile rezultate din analiza efectuată 
în cadrul consfătuirii; intensifica, 
rea activității de cercetare a uti
lajelor antigrizutoase din industria 
minieră,- asigurarea unei colaborări 
mai eficiente între uzinele construc
toare, beneficiar și S.G.S.M. S-a ho- 
tărît, de asemenea, ce în fiecare 
an să se organizeze consfătuiri care 
să analizeze calitatea construcției și 
comportarea în exploatare a utilaje
lor electrice antigrizutoase în sco
pul stabilirii de măsuri operative și 
eficiente care să asigure dotarea in
dustriei miniere cu utilaje tot mai 
perfecționate.

CORIGENȚI LA ÎNDATORIRILE CETĂȚENEȘTI
Statul nostru a făcut și face în

semnate eforturi pentru a asigura 
fonduri importante în vederea con
struirii de locuințe noi și frumoase 
pentru oamenii muncii. Pe șantie
rele Văii Jiului mii de constructori 
lucrează luni de zile pentru a înălța 
mîndre blocuri — iar alături de a- 
cestea sisteme de încălzire centrală, 
drumuri, alei, alimentări cu apă, ca
nalizări etc. Cîtă cheltuială, cit 
efort.

Marea majoritate a locatarilor a- 
preciază eforturile financiare depuse 
de statul nostru. (In anul acesta 
s-au investit peste 100 000 OPO lei 
în construcțiile social-culturale în 
Valea Jiului). Ei caută să se achite 
cu promptitudine de îndatoririle ce 
le revin, plătind Ia termen obliga
țiile bănești reprezentînd chiria lu
nară pentru un asemenea aparta
ment modern, costurile încălzitului, 
a apei calde...

Sînt însă unii care uită aceste o- 
bligații, rămînînd pe perioade mari 
corigenți Ia îndeplinirea acestor o- 
bligații cetățenești. EI UITĂ că din 
respectivele sume se fac întrețineri 
la clădiri, se cumpără combustibil, 
se plătește costul apei, al energiei 
electrice și cite alte necesități gos
podărești ale administrațiilor de clă
diri nu se rezolvă.

Tehnicianul Buică Florea de la 
ICEIMIN locuiește în blocul 15 
din cartierul Carpați a orașului Pe
troșani. Omul dispune de o locuință 
frumoasă, modernă, înzestrată cu toa
te cele necesare. Dar, de un an de 
zile... a uitat să plătească chiria, 
datori nd întreprinderii de locuințe si 
localuri 336 lei. La fel au uitat de 
un an și jumătate să plătească chi

PROGRAM DE RADIO
15 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,15 Gimnastica de 
înviorare,- 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de diminea
ță; 6,00 RADIOJURNAL Sport. Bu
letin meteo-rutiet; 6,15 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier,
7,30 In excursie cu muzica ușoară: 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Emi
siune de folclor; 8,30 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 9,35 Orchestra de muzică 
populară a uzinelor " „Independen
ța" din Sibiu; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,30 FLUIERAȘ DE FAG. 
MULT ZICI TU CU DRAG : „Călă
torind prin Oaș" — etnografie și 
foldor; 10,55 Din muzica popoare
lor; 11,45 Melodii populare cu 
Stela Firulesau și Victor Bulzan,- 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Pagini din ope
retele lui Zeller,- 12,30 Cîntece din 
folder în prelucrările corale; 13,15
Cântă Ornela Vanoni și Alin Nn. 
reanu — muzică ușoaiă; 13,30 Mu
zică populară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rufâer; 14,08 
Pagini orchestrale din muzica de 

ria Ștefan P. Ștefan.de la Bancă — 
locatar al unui apartament cu în
călzire centrală la blocul 21 și Ștefă- 
nescu Gheorghe, locatar în blocul 
18, amîndoi tot din cartierul Car- 
pați. Secrieru Cornelia, Dalcpș loan, 
Anca Iosif și alții din Petroșani; Si- 
chitiu loan — Aninoasa, Popa Gheor-

ÎN SEMNARE

ghe, Vîlcu Maria, Rusu loan — Lo- 
nea,- Dobre Dumitru, Cărăguț Ser
giu — Vulcan,- Szabo Ladislau, 
Drăghici Maria, Tomescu Felicia. 
Văduva Ilie — Lupeni sînt doar cîți- 
va din cei corigenți la plata chi
riei.

INSTANTANEU LA LACTO-BAR

99DariiI6* cafelei cu lăute
Dimineața zilei de 10 octombrie. 

Orele 7,30. Lacto-barul, ca în fie
care dimineață, la această oră este 
aglomerat. Găsesc totuși un loc la 
una din mese. Ospătară vine ime
diat. Ii cer o ceașcă cu cafea cu 
lapte. Sînt servită prompt, în ciuda 
aglomerației vizibile; Dar... Ei da, 
există și un dar. „Darul" cafelei 
cu lapte, care nu se poate consuma.

O să mă întrebați, desigur, de ce ? 
Explicația e simplă. Cafeaua a 

fost pregătită cu... lapte afumat. 
Desigur, se mai întimplă și în pro- 
pria-ți gospodărie să se afume lap
tele ! Dar, — iarăși un dar — la 
Lacto-bar, laptele se afumă zilnic. 
Chem ospătară și o rog frumos să 
mă servească cu ceai. Amabilă, os
pătară mi-a adus o ceașcă cu ceai 

estradă; 14,40 Recital de operetă 
Liliane Berthon,- 15,00 Programul . 
orchestrei de muzică populară „Fla
căra Prahovei" din Ploiești; 15,20 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,15 Muzică din opere
te,- 17,30 Tineri interpret! ai folclo
rului nostru; 17,45 Muzică din film; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Gintă 
Margareta Pîslaru, Johnny Hally- 
day și Gigi Marga,- 18,40 ȘTIINȚĂ, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
19,30 Varietăți muzicale,- 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 Con
cert de meilodii românești; 21,05 
Sport; 21,15 începe dansul; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic 22,20 Muzică de cameră 
de Debussy; 22,45 Ritmuri, orches
tre, melodii; 23,52 BULETIN DE
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
15 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Angelica, marchiza îngerilor; CR1-
Cleopatra seria I—II; Republica: VIDIA: De-aș fi Harap Alb; LU- /
5 000 000 de martori; LONEA — 7 PENI — Cultural: Coplan își asu-
Noiembrie: Pinguinul; Minerul: mă riscul.

O altă categorie de „corigenți" la 
obligațiile cetățenești o constituie 
acei care uită să plătească costurile 
ce le revin la încălzirea centrală. 
Printre aceștia se numără Frățilâ 
loan, Săsăran Mihai, Doja Adalbert, 
Grosu loan, Leșnican Grațian, Sa- 
moilă Ioan, Ștefan NlcoLae din Pe
troșani, Nicolescu Constantin — 
Petrila, Dan Mircea, Vlădulescu 
Clara — Vulcan, Văduva Ilie, Be- 
jan Nicolae, Kane loan — Lupeni 
și alții.

Acum, cînd se apropie sfîrșitul 
anului, corigenții la asemenea în
datoriri cetățenești trebuie să-și pu
nă cu toată seriozitatea problema li
chidării restantelor de plată pe care 
le au la întreprinderea de locuințe 
și localuri.

aburindă și aromată. Dar ce aro- 
mă! Ce abur! Mă întrebam, după 
asemenea miresme, dacă nu cumva 
am comandat ciorbă dintr-o eroare.

M-am gîndit atunci că, poate, o 
dată cu toamna, tovarășii de la 
Lacto-bar s-au gîndit că se apropie 
și... tăierea porcilor. Și pentru a- 
ceasta se specializează în tradițio
nalele afumături. După gustul ca
felei cu lapte așa s-ar părea. Cît 
privește „darul", cafelelor cu lap
te refuzate de consumatori, se mai 
naște întrebarea: cine are interes 
să fie cafeaua cu lapte afumată, 
pentru a primi acest „dar" ?

Conducerea T.A.P.L. este în mă
sură să reflecte asupra acestei în
trebări.

PETRO MAIA

TELEVIZIUNE
14 octombrie

18,00 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar;

19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul circulației ru

tiere;
19,30 -Atlas folcloric: Țara Mo

ților. Prezintă prof. I. R. 
Nicola;

20,00 Săptămîna;
21,00 Avanpremiera;
21.15 Teleglob. Emisitffie de că

lătorii geografice: Ca
nada;

21.45 „Cazul D" — film, pro
ducție a studioului cine
matografic „Al. Sahia";

22.15 „Un bilet la alegere". 
Examen muzical cu Con
stantin Drăghici și forma
ția instrumentală condu
să de Horia Moculescu;

22,35 Telejurnalul de noapte;
22.45 Buletinul meteorologic; 
22,50 închiderea emisiunii.

%25c8%2598tefan.de
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întrevederile ministrului afacerilor externe 
al României cu miniștrii de externe 

ai Iugoslaviei și Marii Britanii
NEW YORK 13. — Trimisul spe

cial. Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a avut miercuri 
după-amiază o întrevedere cu secre
tarul de stat pentru afacerile ex- 
.terne ăl Iugoslaviei, Marko Nike- 
zici. In cursul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă deosebit de 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind evoluția situației în 
Europa, relațiile dintre cele două

Dineul oferit de ministrul 
afacerilor externe al României

NEW YORK 13. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
a oferit, miercuri seara, la sediul 
misiunii permanente a țării noastre 
la O.N.U., un dineu în cinstea șefi
lor unor delegații participante la 
cea de-a 21-a sesiune a Adunării 
Generale.

Ea . dineu au participat Frank 
Aiken, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul afacerilor 
externe al Irlandei, Spyros Kypria- 
nou, ministru] de externe al Cipru
lui, Adnan Al Pachachi, ministrul de 
externe al Irakului, Mangalîn Du- 
gersuren, ministrul de externe a! 
Mongoliei, M. C. Y. Mgonja, minis-

Johnson 
într*un nou turneu 
electoral
. NEW YORK 13 (Agerpres). — Pre 
ședințele Johnson a început un nou 
turneu electoral în statul New York 
în vederea alegerilor legislative, 
care vor avea loc în luna noiembrie 
— al doilea la un interval de nu
mai o săptămînă. La Brooklyn, 
Johnson a fost întîmpinat de mani- 
festanți cerînd să se pună capăt 
războiului din Vietnam. In fața sce
nei unde președintele Johnson urm-a 
să ia cuvîntul, un grup de mani- 
festanți purtau pancarte pe care se 
putea citi „Opriți războiul!". Politia 
a intervenit pentru a-i îndepărta pe 
manifestanti și a operat arestări. O 
manifestație asemănătoare a avut 
loc în parcul Salisbury, din comita
tul Nassau, în timpul cînd Johnson 
își rostea cuvîntarea. Manifestantii 
scandau: „Pace, pace, pace!", aco
perind vocea președintelui. 

țări, precum și probleme referitoare 
la lucrările celei de-a 21-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

In aceeași zi, Corneliu Mănescu 
s-a întîlnit cu ministrul de externe al 
Marii Britanii, George Brown. Cei 
doi miniștri au continuat convorbi
rile începute luni, consacrate unor 
probleme aflate De ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
și problemelor care interesează ce
le două țări. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială.

trul dezvoltării comunității și cultu
rii naționale al Tanzaniei, Jan Bus- 
niak, adjunct al ministrului de ex
terne al Cehoslovaciei, Tewfik 
Bouattoura, reprezentant permanent 
al Algeriei la O.N.U., Milan Klusak, 
reprezentant permanent al Cehoslo
vaciei, Z. Rossides, reprezentant per
manent al Ciprului la O.N.U., J. G. 
de Beus, reprezentant permanent al 
Olandei, Mohamed El Kony, repre
zentant permanent al R.A.U., Nikolai 
Fedorenko, reprezentant permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., Pedro Zulaoga. 
reprezentant permanent a.i. al Ve- 
nezuelei, Phillippe de Seynes, sub
secretar al O.N.U. pentru probleme 
economice și sociale. Rene Maheu, 
director general al U.N.E.S.C.O.

Au participat, de asemenea, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, 
Gheorghe Diaconescu, Ioan Geor
gescu, Costin Murgescu — membri 
ai delegației române, Petre Bălă- 
ceanu, ambasadorul României la 
Washington.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Coincidență 
ieșită din comun

ROMA 13 (Agerpres). — La 12 
octombrie un arc de susținere în 
greutate de cîteva tone aii catedra
lei Rooca di Papa — localitate din 
apropierea Romei — s-a prăbușit 
distrugînd o casă aflată în apropie
re. Printr-o coincidentă ou totul ie
șită din comun catedrala, construi
tă la sfîrșitul secolului al XVII-lea, 
se prăbușise aproape complet exact 
cu 152 de ani în urmă la 12 octom
brie 1814, în urma unui cutremur 
de pămînt. Ea fusese ulterior re
constituită.

Lucrările Adunării Generale a O» IM. U»

CONTINUĂ DEZBATERILE
GENERALE

NEW YORK 13. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite: Deși dezbaterile gene
rate din cadrul sesiunii Organi
zației Națiunilor Unite gravitează 
in jurul unui număr restrâns de 
probleme majore ale vieții politice 
internaționale, abordate de toți 
șefii de delegații care urcă la tri
bună, ele continuă să suscite un 
interes deosebit atît datorită im
portanței lor cît și a precizărilor 
pe oare le prilejuiesc în legătură 
cu poziția diferitelor țări.

Analiza pe care ministrul de ex
terne al Irakului, Adnan Pacha- 
ohi, a făcut-o, în ședința de joi di
mineața, vieții politice internațio
nale a fost dominată de problema 
luptei popoarelor pentru indepen
dență. „Un război crud continuă 
să aducă suferințe poporului viet
namez; în Africa, rasismul și co
lonialismul continuă să sfideze res
tul omenirii; populația din Aden 
și Oman trebuie să mai lupte încă 
pentru eliberarea de sub jugul co
lonial" — a declarat ministrul ira
kian.

De asemenea, ministrul de ex
terne al Irakului a declarat că 
„restabilirea dreptului Chinei de 
a-și ocupa locul de membru fon
dator al O.N.U. este o problemă 
care nu suferă amînare".

Acest drept legitim al Republicii 
Populare Chinese a fost sprijinit 
și de ministrul afacerilor externe 
al R.S.S. Bieloruse, Anatoli Guri- 
novici, care a luat în continuare 
cuvîntul. Referindu-se Ia agresiu
nea din Vietnam, el a arătat fal
sitatea „declarațiilor de pace" ale 
oficialităților americane. „Imediat 
du.pă ce Statele Unite au vorbit 
despre intențiile lor pașnice de 
la această tribună, forțele ame
ricane din Vietnam au fost sporite 
cu 7 000 de militari", a subliniat 
vorbitorul.

izraelul a cerut convocarea 
de urgență 
a Consiliului de Securitate

NEW YORK 13 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Izraelului 
la O.N.U. a cerut miercuri con
vocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate în legătură cu ulti
mele incidente de la frontiera din
tre Siria și Izrael și cu starea de 
tensiune care domnește între cele 
două țări. După cum relatează a- 
genția . France . Presse, este posibil 
ca Consiliul de Securitate să se 
întrunească astăzi, vineri pentru 
a examina plîngerea Izraelului. /

In legătură cu situația din Eu
ropa, ministrul R.S.S. Bieloruse a 
amintit că declarația adoptată la 
București de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia cuprinde 
un program larg pentru asigurarea 
securității europene. De asemenea, 
el a cerut ca Adunarea generală 
să ia toate măsurile posibile pen
tru a constrânge pe colonialiști 
să îndeplinească hotărârile O.N.U. 
și s-a pronunțat în sprijinul pro
punerilor prezentate la actuala 
sesiune de delegația Uniunii So
vietice.

Ibrahim el Mufti, loațiitor al pri
mului ministru și ministrul “.face
rilor externe al Sudanului, a acor
dat un spațiu larg, în. cuvîntarea 
sa, problemelor legate de amenin
țarea și extinderea rasismului și 
apartheidului pe Pămîntul Africii.

In ședința de joi dimineață a 
mai luat cuvîntul reprezentantul 
statului Haiti.

SCURTE ȘTIRI
9 BERLIN. In clădirea Ambasadei Sovietice de la Ber

lin a avut loc miercuri o întâlnire între ambasadorul U.R.S.S, 
m R.D.G. Piotr Abrasimov, și primarul Berlinului occidental, 
președintele Partidului Social Democrat din Germania, 
Willy Brandt. Cu acest prilej a avut loc un schimb de pă
reri privind probleme care interesează cete două părți.

9 GENEVA. Corespondentul Agerpres, 11. Liman, trans
mite: Delegații din 36 de țări ale'Africii au semnat la Ge
neva un acord pentru completarea planului din 1963 de sta
bilire a rețelei africane de radiodifuziune pe unde scurte și 
ultra scurte. Noul plan prevede crearea unor noi posturi de 
radioemisie pe unde medii și lungi.

9 BUENOS AIRES. In capitala Argentinei a avut ioc 
miercuri o manifestație cu caracter antiguvernamental, la . 
care a participat și fostul președinte Arturo Illia. Manifes- y 
tanții au fost împrăștiațî de către poliție, folosind bastoane 
de cauciuc și grenade lacrimogene. Au fost operate arestări.

9 BONN. Ministrul vest-german al economiei, Schmuc
ker, a plecat la Madrid pentru a participa la deschiderea 
Expoziției industriale a R.F.G. In timpul vizitei sale la Ma
drid, ministrul vest-german va avea întrevederi cu Franco, 
cu ministrul comerțului al Spaniei, și cu ministrul industriei.

9 SANTIAGO DE CHILE. Circa 2 200 de lucrători agri
coli din provincia Colchagua (Chile), au declarat grevă ce
rînd îmbunătățirea situației lor materiale. Această grevă este 
apreciată de Prensa Latina ca cea mai mare mișcare țără
nească din ultimii ani din Chile.

Scopul vizitei lui McNamara 
în Vietnamul de sud

I. Jiului si de Gmlle 
au ant o lotrenatoe 
la palatul Elysee

PARIS 13 (Agerpres). — ba 13 
octombrie, Todor Jrvkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care face o vizită ofi
cială în Franța, a avut o între
vedere, la palatul Elysee cu 
președintele de Gaulle. Au fost 
examinate probleme privind situa
ția internațională și relațiile din
tre cele două țări, în special în 
domeniul economic și cultural. S-a 
acordat o deosebită atenție situa
ției din Vietnam și problemelor se
curității europene.

In aceeași zi, Ivan Bașev, minis

trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, s-a întreținut cu omologul 
său, Maurice Couve de Murviite.

Președintele de Gaulle a oferit 
un dineu în cinstea lui Todor 
Jivkov. Cei doi oameni de stat au 
rostit toasturi.

MADRID 13 (Agerpres). 
Prima etapă a alegerilor 
sindicale care au loc în 
prezent în Spania s-a 
soldat cu însemnate suc
cese pentru noua miș
care sindicală democra
tică din Spania și înfrân
gerea în multe locuri a 
„sindicatelor verticale", 
organe oficiale franchis- 
te. In prima etapă au 
fost alese organele de 
conducere sindicală în 
întreprinderi reprezen- 
tînd peste 180 000 de de
legați sindicali pe secții 
și peste 21 000 de mem
bri ai comitetelor de în
treprinderi.

Opoziția muncitorească 
sindicală din Spania și 
organele reprezentative 
de jos — comisiile mun
citorești din fabrici și 
uzine — au chemat pe 
oamenii muncii să ia 
parte activă la alegeri, 
în ciuda faptului că sis
temul electoral este ast
fel organizat pentru a 
împiedica pe reprezen-

tanții muncitorilor să a- 
jungă în posturi de con
ducere în sistemul sin
dicatelor verticale.

In regiunea industrială 
a orașului Madrid, la a- 
legeri au participat a- 
proximativ 80 la sută din 
muncitori, iar candidați! 
comisiilor muncitorești 
au obținut 90 la sută din 
voturi.

In Asturia, anunță zia
rul „L'Humanite", au fost 
aleși toți candidații pre
zentați de comisiile mun
citorești. La Bilbao, în 
urma alegerilor, au fost 
înlăturați de la conduce
re toți conducătorii sin
dicali care controlau pî- 
nă în prezent „sindica
tele verticale" locale. Un 
succes deosebit al opo
ziției sindicale a fost în
registrat și la alegerile 
care au avut Ioc în in
dustriile metalurgică și 
constructoare de mașini.

Potrivit părerii unani
me exprimate de parti- 
cipanții Ia întîlnirea na

SUCCESE ALE MIȘ
CĂRII SINDICALE 
DEMOCRATICE
DIN SPANIA

țională de la Madrid a 
reprezentanților comisi
ilor muncitorești din As
turia, Madrid, Barcelona 
și din alte centre indus
triale importante din Spa
nia, rezultatele actualelor 
alegeri sindicale oficiale 
creează posibilități în 
vederea organizării în 
Spania a unor sindicate 
cu adevărat libere și in
dependente conduse de 
adevărații reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

' întîlnirea de la Ma

drid a reprezentanților 
comisiilor muncitorești, 
formal încă ilegale, care 
s-a desfășurat în prezen
ța a 50 de delegați stră
ini, și rezultatele primei 
etape a alegerilor au de
monstrat că noua miș
care sindicală și-a afir
mat în practică existen
ța și a cîștigat o recu
noaștere . internațională 
largă, în timp ce „sin
dicatele verticale" fran- 
chiste nu s-au bucurat 
niciodată de o asemenea 
recunoaștere.

SAIGON 13 (Agerpres). — Mi
nistrul american al apărării, Robert 
McNamara, care se află în prezent 
într-o vizită oficială în Vietnamul 
de sud, a continuat joi inspectarea 
unor baze militare americane, pre
cum și a unor sectoare unde se 
află concentrate puternice efective 
de pușcași marini, angajați în ca
drul unor operațiuni de mari pro
porții. După cum informează agen
ția Reuter, o atenție deosebită a fost 
acordată bazei militare americane de 
la Dong Ha, creată în urmă cu e 
săplăinînă unde au fost amplasate 
ultimele trupe americane dislocate 
recent în Vietnamul de sud.

Aici, menționează agenția citată, 
a avut loc o scurtă întrevedere se
cretă între McNamara și o serie de 
înalti comandanți militari ameri
cani. Obiectul discuțiilor, informea
ză agenția France Presse, n-a ■ fost 
dezvăluit. Pe baza acestei apre
cieri, precizează agenția citată, 
McNamara vă conferi ulterior cu 
ofițerii din comandamentul S.U.A. 
de la Saigon, precum și cu- oficia
litățile sud-vietnameze care au ce

rut trimiterea unor noi trupe militare 
americane în Vietnamul de sud.

★

NEW YORK 13 (Agerpres). — Re
ferindu-se la vizita ministrului apă
rării al S.U.A., Robert McNamara, 
în Vietnamul de sud, corespondenții 
agențiilor americane de presă arată 
că ea are drept scop pregătirea „te
renului" pentru continuarea escala
dării războiului. Corespondentul la 
Saigon al agenției U.P.I. menționează 
că în acest an se așteaptă sporirea 
numărului trupelor americane din 
Vienamul de sud cu încă 50 000 sau 
chiar 75 000 de soldați.

Planurile cu privire la escalada
rea în continuare a agresiunii ame
ricane în Vietnam sînt confirmate 
si de „Journal of Commerce" care 
anunță că au fost făcute noi și im
portante comenzi de avioane mili
tare, muniții și armament. Ziarul 
lasă să se înțeleagă că în viitor su
ma cheltuielilor militare ar putea 
atinge cifra record de 75 miliarde 
dolari anual.
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