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Muncind cu în
suflețire, la sfîrși- 
tul lunii octom
brie ■ colectivul 
sectorului III de 
la mina Uricani a 
ocupat locul I în 
clasamentul hăr
niciei.

Tieii oameni de 
nădejde ai secto
rului au pozat 
fotoreporterului: 
maistrul 
principal 
tean loan, 
de brigadă Balas 
Karol și artificie- 
rul Tătaru Am
brozie.

minier
Rîndi-
șeful

LENTILA OBIECTIVITĂTII
SA VADA MAI... OBIECTIV

contradictorii. O 
complexă a prile-

Organizațiile comerciale 
în fața 

cumpărătorului de azi

ramura

cu ga- 
mai or

Pe marginea relațiilor vînzător- 
cumpărător s-ar putea purta discu
țiile cele mai variate și nu arareori 
dintre cele mai 
astfel de discuție 
juit ședința comu
nă de lucru ținu
tă în 28 octom
brie la Petroșani 
cu colectivele de 
controlori obștești
și cadre cu funcții de răspundere 
elfii întreprinderile de comerț și ali
mentația publică, din inițiativa Con
siliului local al Uniunii generale 
a Sindicatelor din România.

La ședința comună de lucru au 
participat tovarășii Chițu Florea, 
membru în Comitetul executiv al 
U.G.S.R. și Oancea Gheorghe, mem
bru în biroul uniunii pe 
Comerț a U.G.S.R.

Ziarul nostru, împreună 
zeta „Comerțul Socialist" a
ganizat o astfel de discuție cu cîtva 
timp în urmă. Rețeaua controlorilor 
obștești a mai crescut de atunci 
cuprinzînd în prezent un număr de 
131 de echipe cu 680 de membri. 
O forță în stare să aducă multe îm
bunătățiri în domeniul deservirii 
populației 1 Și într-adevăr, forța a- 
ceasta a reușit de multe ori să 
schimbe stări de lucruri care dăunau 
bunei deserviri în unitățile comer
ciale. La propunerile unor contro

Noi complexe 
comerciale

Constructorii din Valea Jiului au 
în execuție — alături de blocuri — 
și diverse dotări sociale. Printre a- 
cestea se numără complexele co
merciale care cuprind variate uni
tăți de deservire a populației.

In Petroșani, a ajuns în fază de 
încheiere construcția unei noi aripi 
a complexului comercial ridicat în 
ultimii ani. Aici vor funcționa un 
restaurant modern și o cofetărie do
tată cu toate cele necesare bunei 
desfaceri a produselor de patiserie.

La șantierul Petrila, în mijlocul 
grupului de blocuri ridicate aici în 
ultimii ani, s-au început de aseme
nea lucrările Ia un complex comer 
cial prevăzut cu numeroase maga
zine pentru desfacerea celor mai di
verse produse. La acest complex lu
crările au început deja, în prezent 
executîndu-se turnarea betoanelor de 
fundație. Complexul din Petrila ur
mează să fie dat în folosință în 
cursul anului viitor.

au fost deschise noi

în varietate de sorti- 
fost

lori obștești 
magazine, a fost lărgit profilul al
tora, sărăcia 
mente din unele magazine a
sesizată la timpul potrivit și lichi

dată. Și totuși dis
cuțiile care s-au 
purtat au fost ilus
trate de acești lu
crători obștești pe 
tărîmul bunei de-

serviri 
situații 
sa se 
mîinii

cu o gamă foarte variată de 
concrete care așteaptă încă 
răsfrîngă asupra lor efectul 

de gospodar priceput.

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. a 3-a)

4 pag. 25 bani

PROIECTUL DE LEGE 

aA PENSIILOR 
IN DEZBATEREA 

OAMENILOR MUNCII

cîteva zile, aproape 
maiștri, tehnicieni.

In urmă ou 
200 de mineri, 
ingineri și meseriași din activul sin
dical al minei Lonea au dezbătut, 
într-o însuflețită adunare, Proiectul 
de lege a pensiilor.

Toți participanții la dezbateri și-au 
exprimat satisfacția și 
că partidul și 
deosebită grijă 
tărît ca după 
muncă, fiecare
gurată o bătrînețe demnă și liniș
tită. In cuvinte calde, participanții 
la dezbateri și-au manifestat dorin
ța de a obține noi succese în mun
că, manifestîndu-și în acest 
mulțumirea față de gr.ija ce 
poartă.

Discuțiile purtate au vădit 
bitul interes
proiectul noii legi 
cadrul dezbaterilor 
mai multe întrebări 
dem în rîndurile ce

mulțumirea 
statul nostru, cu o 
părintească, au ho- 
ani îndelungați do 

lucrător să-aibă asi-

fel
li se

deose-
primît

I
ft

!
I
I
II
I
I
I
I

Ain
Republicii Socialiste România
Republica Democrată 6ermană
dimineața, tovarășul Grigore Geamănu, 

Consiliului ' de Stat.
Constantin Scar-

de Stat al Republi- 
România, im

an plecat în Repu- 
Germană unde vor

Miercuri
Chivu Stoica membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului 
cii Socialiste 
preună cu soția, 
blica Democrată
petrece cîteva zile de odihnă, la in
vitația primului secretar al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania și președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, Walter Ul- 
bricht.

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovărășii Gheor- 
ghe Apostol, Janos Fazekas, Mihai 
Gere, Roman Moldovan Hie Mur-

gulescu, 
secretarul 
Emil Drăgănescu, 
lat, Aurel Vijoli, Alexandru Boabă
și Ion Marinescu, miniștri, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Erau de față Ewald. Moldt, amba
sadorul Republicii Democrate1 Ger- 

• mane în Republica Socialistă Româ
nia și membri ai ambasadei.

In aceeași zi, președintele 
siliului de Stat și persoanele 
însoțesc au sosit la Berlin.

Pe aeroportul Schonefeld,
erau arborate drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
ale Republicii Democrate Germane, 
oaspeții români au fost 
nați de Walter Ulbricht și

Con- 
căre-1

unde

(Continuare în pag. a
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MAI MULTA PERSEVERENȚA, i
MAI MULTĂ INIȚIATIVĂ IN

PROMOVAREA
TEHNICII AVANSATE

cu care a fost
a pensiilor, In 
s-au formulat 

la care răspun- 
urmează.

IOSIF BILEK 
instructor al Comitetului 

regional P.C.R.

de
• BÎRLUȚ CLEMENT miner șef 

s brigadă :
Dacă din 25 de ani munciți, 

10 i-am Ipcrat la mina Lonea în 
același loc de muncă și funcție, 
aș vrea să știu dacă mi se con
sideră continuitate neîntreruptă 
în muncă ceilalți ani pe care 
i-am lucrat la aceeași mină dar 
în alt sector ?

RĂSPUNS : Continuitatea neîntre
ruptă în muncă e considerată atunci 
cînd salariatul, în cazul dvs., o des
fășoară în cadrul aceleiași exploa-

(Continuare în pag. a 2-a)

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI

de munte
Pămîntul îmbibat cu 

apă în zilele din ur
mă se zbicise. Soarele 
tomnatic strălucea din 
nou. Ziua 
se anunța 
unei ieșiri 
Pionierii Școlii 
rale din Iscroni știau 
că dacă va fi vreme 
bună iși vor putea 
desfășura concursul de 
orientare turistică sta
bilit cu cîteva zile in 
urmă, așa că in ziua 
aceea dorința lor pu
tea prinde viață. Ii 
chemau pa: că brazii 
veșnic verzi sau rugi
na pădurilor de fag și 
stejar, îi chemau înăl
țimile, , aerul ozonat și 
sănătos ăi munților.

In curtea școlii s-au 
adunat 185 de elevi e- 
chipați de excursie 
înarmați cu serviete, 
rucsacuri și, bineînțe
les, noțiuni de geogra
fie și științe naturale.

Trompeta pioniereas
că a sunat adunarea. 
După 
vilor 
sare, 
tarea 
orientare turistică, 
detașamente 
nieri au 
pădurile 
căutarea 
ascunse.
tenție, pionierii se o- 
rientau după semnele

următoare 
favorabilă 
la munte.

gene-

sunat adunarea, 
ce s-au dat ele 
indicațiile nece- 
privind desfășu- 
concursului de

6 
de pio- 

pornit-o spre 
desfrunzite In 

întrebărilor 
Cu multă a-

și săgețile indicatoare 
ce conduceau spre 
înălțimi, nerăbdători să 
găsească plicurile, să 
citească întrebările și 
să dea răspunsurile 
cele mai exacte.

Cei 30 de concurenți 
au tost puși deseori în 
dificultate în găsirea 
plicurilor și scrierea 
răspunsurilor. Dar nici 
unul nu a cedat. Și în 
perseverența lor, pio
nierii au avut numai 
satisfacții. Plicurile as 
fost găsite pe tind, iar 
răspunsurile au venit 
fără întîrziere sau ezi
tare. Pe chipurile pio
nierilor Cerna Zoița, 
Cătană Rodica, Zipen- 
ienic Olga, Burlec Mă- 
rioara, Șefban Ion și ale 
celorlalți concurenți se 
puteau citi în tot tim
pul concursului bucu
ria, satisfacția găsirii 
plicurilor și cunoaște
rea răspunsurilor, voia 
hună ce le-o da 
ția.

Răspunsurile 
i ebările puse

tau viața noastră nouă, 
dezvoltarea regiunii, 
frumusețea comunei na
tale (Iscroni) și a Văii

drume-

ia in- 
reflec-

'I TITU CORNEA
Comandantul unității 

de pionieri — Iscroni

(Continuase în pag. 2-a)

ÎN RETEZAT
• Foto:

Ioan BOTAR
Cercul de foto- 
amatori al Clubu
lui Sindicatelor 

Lupeni

tehnicii 
și gȘ- 

cuceriri

cele mai va- 
acest scop se 
tehnice. Pen- 

din Valea Jiu- 
lectorat orga-

în cadrul că- 
referate de 

cadrul lectora- 
conferință teh- 

general al
expus și o
directorul 
privind vizita unei dele- 
specialiști minieri din ța-

Sarcinile mari ce le ridică ac
tualul cincinal în . fața colectivelor 
miniere ale Văii Jiului cer din 
partea cadrelor tehnico-inginerești 
o activitate' multilaterală, prodigi
oasă, pentru promovarea 
avansate, pentru însușirea 
neralizarea celor mai noi
în acest domeniu. In ce măsură au 
militat comisiile inginerilor și teh
nicienilor de pe lîngă comitetele 
sindicatelor și cabinetele tehnice 
pentru mobilizarea cadrelor tehni
co-inginerești la promovarea tehni
cii noi în producție ?

Printre mijloacele 
loroase folosite în 
numără lectoratele 
tru inginerii minieri 
lui funcționează un
nizat de C.I.T. de pe lîngă Consi
liul local al U.G.S., 
rula s-au prezentat 
specialitate. Tot în 
tului s-a 
-niică de 
C.C.V.J. 
gații de
ra noastră în S.U.A.

La exploatările miniere, CJ.T. 
au organizat cicluri de conferințe 
pe tema „Realizări noi în tehnica 
minieră", conferințe ce au fost pre
zentate de cadre din conducerea 
exploatărilor în fața inginerilor și 
tehnicienilor.

In cadrul lectoratelor tehnice de 
Ia mina Lupeni, pentru ' maiștrii 
minieri s-a expus conferința „Pro
gresul tehnic, factor principal în 
creșterea productivității muncii șl

cost". Tot la 
un curs de 

muncitorii și

tehnicii miniere — atît din 
cit șl de peste hotare — pe 

ridicării pregătirii profesio- 
a cadrelor tehnico-inginerești,

reducerea prețului de 
Lupeni s-a organizat 
specializare pentru 
tehnicienii care deservesc plugul
de tăiat cărbune Lobe-Hobbel. De 
asemenea, tot aici s-a întreprins un 
studiu privind introducerea susți
nerii metalice în stratul 5, blocul 
IV și posibilități de aplicare a sus- 
ținerii metalice în stratul 5 blocul 
III/Ă.

C.I.T. de la unitățile C.C.V.J. au 
fost orientate îndeosebi spre popu
larizarea noilor cuceriri în dome
niul 
țară 
linia 
nale
a organizării schimburilor de expe
riență între colectivele exploatări
lor (ex. schimbul de experiență or
ganizat la E.M. Aninoasa pe tema 
realizării ritmice a planului de pro
ducție la toți indicatorii).

Un alt mijloc al propagandei teh
nice îl constituie „Buletinul de in
formare tehnică" elaborat de că
tre C.C.V.J.

Buletinul cuprinde informări, re
cenzii, studii și comentarii privind 
noutățile apărute în știința și teh
nica mineritului atît din țară, în 
special din Valea Jiului, cît și de 
peste hotare. Dar, deși acest Bule
tin este difuzat la toate exploată
rile miniere, el nu este studiat în 
suficientă măsură.

In domeniul mișcării de invenții 
și inovații nu sînt rezultate mulțu-

(Continuare în pag. a 2-a)



CONCURS
LITERAR

Redacția ziarului „Steagul 
roșu", in\ colaborare cu Consi
liul local al U.G.S., Comitetul 
pentru cultură și artă și Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, organizează un con
curs literar, la care pot parti
cipa autori de schițe, nuvele, 
reportaje literare, poezii, cule
gători de folclor.

Concursul se va desfășura in 
două etape după cum urmează : 

ț ETAPA 1: 1 noiembrie — 30 
decembrie 1966.
• ETAPA a II-a: 1 ianuarie — 

30 aprilie 1967.
La sfîrșitul concursului, pentru 

cele mai bune lucrări se vor acor
da următoarele premii care vor 
consta în bani și obiecte:

1. Premiul redacției ziarului 
„Steagul roșu" pentru cea mai bu
nă schiță, nuvelă, reportaj literar.

2. Premiul Consiliului local al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
pentru cea mai bună poezie, sche- 
ci-monolog, piesă intr-un act.

3. Premiul Comitetului pentru cul
tură și artă pentru cea mai bună cu
legere dte folclor din Valea Jiului.

4. Premiul Casei de cultură a 
sindicatelor pentru cel mal bun 
test de brigadă artistică de agita
ție.

Se vor acorda și mențiuni iar 
lucrările reușite vor fi publicate în 
coloanele ziarului local.

Lucrările pot' fi trimise redacției 
cu mențiunea : „Pentru concurs".

IARNA BATE

Anotimpul care bate la ușă 
ridică exigențe mari in fața 
unităților miniere. Ce s-a rea
lizat pînă acum în domeniul 
pregătirii pentru iarnă a ex
ploatărilor miniere, a p repa
rațiilor ?

— Pregătirea tuturor unitățiioi 
pentru iarnă a stat în atenția Con
ducerii C.C.V.J. In urmă cu 15 zile 
a fost emisă dispoziția conducerii 
Combinatului în baza căreia s-au în 
tocmit planuri de măsuri cu ter
mene și responsabilități pe unități.

In unele unități s-a procedat cu 
spirit de bun gospodar,- nu s-a aș
teptat „ordinul de sus" și au început 
pregătirile mal de mult. Este cazul 
Preparației Lupeni, al minelor Lu- 
peni $i Lonea.

Măsurile ce se întreprind au în 
esență un singur scop : ca în lunile 
viitoare munca să se desfășoare fără 
perturbații. Astfel, pe linie tehnico- 
organizatorică ne-am propus asigu
rarea cu stocuri tampon de mate
riale și combustibil, revizuirea și a- 
menajarea instalațiilor de încălzire 
conductelor de aer comprimat și apă 
potabilă, instalațiilor de aerai, 
captărilor de apă și bazinelor, lini
ilor C.F.I. și C.F.N., lipiilor de acces 
«pre preparații. De asemenea, se are 
în vedere -revizuirea instalațiilor 
nehtru dezghețarea vagonetelor, pro
tejarea instalațiilor de la suprafața 
minelor și de la preparații. Pe linie

înainte de a intra în procesul de fabricație Ia 
atelierul de binale din Livezeni, aparținând l.O.I.L. 
Petroșani, materialul de cherestea poposește pentru 
cîtva timp în laboratorul de analize al atelierului. Aici 
i se fac toate probele, dar mal ales i se măsoară gra
dul de umiditate — indice hotărîtor al calității pro
duselor finale.

Imaginea de mai sus ne înfățișează pe una din la
borante lucrînd la o probă in laboratorul atelierului.

LA UȘA» Ce se face 
pentru în timpi narea ei?

Convorbire cu ing. DUMITRU PO- 
PEANAș, șeful serviciului produc
ție din C.C.V.J.

administrativ — gospodărească : vor 
fi completate geamurile birourilor, 
atelierelor, băilor, lămpăriilor și se 
va trece la revizuirea cazanelor de 
aburi, caloriferelor și instalațiilor 
sanitare. Pe linie de pază contra in
cendiilor, urmează să se verifice si 
completeze materialul P.C.I., se vor 
proteja gurile de apă.

Anul trecut, cu toate că s-au 
luat măsuri, au existat și une
le strangulări la transportul 
de la suprafața minei Lonea, 
la haldele minelor Dîlja și 
Vulcan. Ce se face pentru a 
fl evitate asemenea surprize ?

— Am avut asemenea surprize ș; 
la culbutarea vagonetelor cu ste
ril și cărbune la mina Lupeni. Pen
tru a' preveni asemenea neajunsuri 
mina Lonea, a fost dotată cu un nou 
tip de vagoane, iar linia ferată a 
fost revizuită în bună parte. La Dîl
ja, haldarea se face prin interme
diul funicularului iar la mina Vul
can cu ajutorul tericoanelor. Și la 
Lupeni, sterilul impropriu pentru 
rambleu va fi dirijat spre funicu- 
lare (și nu la Jiu, unde înghețau va- 
gonetele) iar la culbutoarele pentru 
cărbune s-au introdus împingătoare

In sala clubului muncito
resc din Petrila s-a desfășu
rat duminică ultima etapă a 
campionatului republican de 
lupte libere, divizia B. Echi
pele participante: Jiul Pe
troșani, C.F.R. Timișoara, 
Rulmentul Brașov. Inflacara- 
țli suporteri jiuliști au um
plut pînă la refuz sala clu
bului și parcă pentru a-si 
mulțumi pe deplin suporte
rii, luptătorii de la Jiul,: au 
reușit să câștige întâlnirile 
ou C.F.R. Timișoara șl Rul
mentul Brașov, astfel că, a- 
tunci pînd ultimul sunet de 
gong a anunțat sfîrșitul în
tâlnirii dintre Deac (Brașov) 
și Bucureșleanu (Jiul), anun- 
țîndu-se totodată și rezulta
tele la puncte, aplauzele nu 
mai conteneau. Dubla victo
rie obținută demonstrează 
superioritatea echipei Jiul pe 
tot parcursul acestor întâl
niri, scoțînd în relief că dis
pune de un lot de sportivi 
ce posedă multă voință de 
luptă. ,

Pentru victoriile obținute 
merită felicitări atît luptăto
rii, cit și cei doi antreno; i 
Grăjdan Grigore și Pop Ghe- 
orghe. Totodată merită a ti 
evidențiați în mod deosebit 
cei trei luptători din această 
echipă, Moț FI., Calonic G, 
și Bereș M. care au avut cea 
mai frumoasă comportare.

Iată clteva din rezultatele 
tehnice înregistrate: JIUL 
PETROȘANI — C.F.R. TIMI
ȘOARA : Categ. 52 kg: Mol 
Florian învinge prin tuș pe 
Radu E., C.F.R.,- categ. 57 kg: 
Calonic G., Jiul, învinge la 
puncte pe Iorgovan, C.F.R.; 
categ. 70 kg : Bereș M., Jiul, 
învinge prin tuș pe Colar I., 
C.F.R.; categ. 78 kg: . Ele- 
cheș Petru, C.F.R., învinge ta 
puncte pe Aionesei Vied, 
Jiul; categ. 87 kg: Fabian, 
Jiul —- Schmidt C.F.R., meci 
nul; categ. 97 kg : Bucureș- 
teanu Ion, Jiul pierde prin 
tuș la Indriș, C.F.R.; categ. 
peste 97 kg : Szilagy, Jiul—- 
Rumibac, C.F.R., meci nul.

mecanice. Și Ia mina Uricani a fost 
luată o măsură eficace ; circuitul de 
transport din jurul puțului principal 
de extracție, de la suprafață, va fi 
complet acoperit.

I
 Există puncte Nevralgice în 

ceea ce privește pregătirea 
pentru timpul rece care vor 
trebui să stea in atenția con
ducerilor unităților ?

— Da I Sînt locuri unde, depen
dent de C.C.V.J. sau nu, încă .istă 
posibilitatea ca iarna, frigul și ză
pada să producă pertubații. Mă refer 
la faptul că ța mina Lonea II, casa 
puțului nu este acoperită, depozitul 
de lemne de la mina Lonea și depo
zitul de materiale de masă de la 
mina Petrila nu sînt terminate 
(T.C.M.M. ar trebui să grăbească 
terminarea lor). La U.R.U.M.P. va tre
bui să se asigure din timp încălzi
rea secțiilor și o ventilație cores
punzătoare la turnătorie.

Tinînd seama de importanța deo
sebită ce o are pregătirea fiecărei 
unități și subunități pentru iarnă, 
consider că este necesar ca la a- 
ceastă acțiune să participe în egală 
măsură, și cu aceeași însuflețire toa
te compartimentele combinatului. 
Numai în acest fel acțiunile pre
conizate se vor bucura de’ reușită.

Convorbire consemnată de
Francisc VETRO

Dubla victorie obținută 
de luptătorii din Petroșani

Proiectul de lege a pensiilor 
în dezbaterea oamenilor muncii

(Urmare din pag. 1)

țări miniere, indiferent dacă de-a 
lungul activității sale a muncit la 
unul sau mai multe sectoare.
• ANDRAȘ GHEORGHE, lăcătuș 

la sectorul electromecanic:
Perioada uceniciei intră in ve

chimea în muncă ?
RĂSPUNS: Dacă în perioada uce

niciei muncitorul respectiv a fost 
salariat și poate dovedi cu acte 
legale acest lucru, anii de uceni
cie se calculează și ei în vechimea 
în muncă.
• KOVACS MARIA, muncitoare 

necalificată:
Soțul meu a lucrat mai mulți 

ani la mină. De doi ani este 
bolnav și nu mai lucrează. In 
caz de deces, eu voi avea drep
tul la pensie de urmaș ?

RĂSPUNS ; Potrivit prevederilor 
Capitolului IV din Proiectul de lege 
a pensiilor, membrii de familie au 
drept la pensie de urmaș numai 
dacă cel decedat era pensionar sau 
dacă, la data decesului, îndeplinea 
condițiile pentru obținerea unei

Pe poteci de munte
(Urmare din oaq. la)

Jiului, în general, mi
nunatele condiții de 
viață și învățătură ale 
școlarilor de azi.

Veselia, cintecu! pio
nieresc, acordurile trom
petei i-au însoțit tot 
1 impui pe elevi la cota 
tjOO, unde cei 185 de 
școlari s-au relntilnit 
cu toții. Strinși aici 
sus, in jurul unui ma

re foc, mîncarea a fost 
cum nu se poate mai 
gustoasă, glumele au 
fost depănate pe rind, 
iar ecoul cîntecelor a 
fost dus departe peste 
dealuri și văi, vestind 
voia bună ce domnea 
in tabăra pionierilor 
din fscrohi.

în același pas voios, 
tineresc, au coborit 
păstrînd in inimi mi
nunate amintiri. $i în

Rezultat final 17—15 pentru 
Jiul Petroșani.

JIUL—RULMENTUL BRA
ȘOV: Categ. 52 kg: Moț 
Florian — Moldovan, meci 
nul; categ. 57 kg : Calonic 
Gheza î-nvinge prin tuș pe 
Mândru ,• categ. 63 kg ; Pop 
Gheorghe, Jiul, învinge la 
puncte pe Dorbi; categ. 70 
kg: Bereș învinge prin tuș 
pe Babeș ,- categ 87 kg: 
Fabian Ioan — meci nul cu 
Olteanu; categ. 97 kg: Bu- 
cureșteanu loan, meci nul 
cu Deac. Rezultat final 23 
puncte la 6 puncte pentru 
Jiul.

întâlnirea C.F.R. Timișoa
ra — Rulmentul Brașov a 
fost cîștigată de C.F.R. Timi
șoara cu 20 jumătate , la 11 
jumătate.

Cu această dublă victorie, 
echipa de lupte Jiul a rămas 
mai departe în categoria B.

V. ZARCULEA
activist C.S.O. Petroșani 

pensii. Tot în acest capitol se pre
cizează că soția are dreptul la pen
sie de urmaș dacă :

— a împlinit vârsta de 57 de „ani;
— la data decesului soțului are 

unul sau mai mulți copii, pînă cînd 
copiii împlinesc 16 ani sau, dacă a- 
ceștia continuă studiile, pînă la ter
minarea lor, fără a depăși vîrsta de 
25 ani, ori pînă la căsătoria sau 
decesul lor înainte de a împlini 
aceeași vîrstă;

—• soția a împlinit 50 de ani și a 
născut, pînă la. data decesului soțu
lui, 5 sau mai mulți copii;

— soția a împlinit vîrsta de 50
de ani și are cel puțin 20 de ani de 
căsătorie cu soțul decedat. Dacă 
are între 15-20 ani de căsătorie, are 
drept la pensie la împlinirea acele
iași vîrste, însă în acest caz pensia 
se calculează în proporție cu anii 
de căsătorie; I

— soția se consideră, că se află 
în întreținerea soțului decedat, dacă, 
la data cererii de pensionare, nu 
este în muncă sau nu exercită o 
Drofesie ori o meserie pe cont pro
priu.

dreptățit și-au mani
festat pionierii dorința 
de a organiza cît mai 
multe asemenea acți
uni care, pe lingă fap
tul că le dezvoltă gus
tul pentru - excursii, 
pentru frumusețea mun
ților noștri șl le îm
bogățesc bagajul cu
noștințelor de cultură 
generală, îi fac mai 
curajoși, mai puternici, 
mai sănătoși.

MAI MULTA PERSEVERENTA, MAI MULTA INIȚIATIVA 
ÎN PROMOVAREA TEHNICII AVANSATE

, (ternare din. pag. 1)

mitoare. Datorită lipsei de preocu
pare șl ajutor din partea sindica
telor, a conducerilor exploatărilor, 
numărul inovatorilor și inovațiilor 
este redus. Din 60 teme din planul 
tematic de inovații au fost rezol
vate abia 11. Una din cauzele nu
mărului scăzut de inovații s cons
tituie calitatea scăzută a acestora 
(teme minore, soluții ineficiente, 
neeconomicoase etc.) cefea ce face 
ca multe din ele să fie respinse, 
Explicația rezultatelor nesatisfăcă
toare în privința numărului de ino
vații este șl lipsa unei intense pro
pagande tehnice. Se .întâmpină 
greutăți în obținerea referatelor, 
în confecționarea prototipurilor. A- 
ceasta duce la întârzierea rezolvă 
rii propunerilor.

Activitatea cabinetelor tehnice 
se rezumă mal mult la ținerea 
evidenței inovatorilor șl inova

țiilor, difuzarea materialelor do
cumentare, revistelor de speciali
tate către abonați. Responsabilii 
cabinetelor tehnice sînt schimbați 
foarte des, conducerile C.I.T. și co
mitetele sindicatelor nu acordă 
sprijinul necesar desfășurării acti
vității acestora.

Activitatea C.I.T. nu se bucură 
ie atenție și sprijinul necesar din 
partea conducerilor tehnice și a 
comitetelor sindicatelor, ceea ce se 
reflectă și în faptul că la unități 
oa; preparați® Petrila, E.M. Petri
la, E.M. Vulcan etc. nu există pla
nuri de muncă ale G.I.T., precum 
și in faptul că la majoritatea ex
ploatărilor activitatea acestor co
misii n-a fost analizată în acest an. 
Acolo unde s-au făcut asemenea 
analize, oa la E.M. Vulcan, prepa- 
rația Lupeni și E.D.M.N., acestea 
au fost mai mult formale, pe baza 
unor materiale întocmite în pripă, 
„la general", fără concluzii și fără 

măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor. Comitetele de 
partid, sindicale, conducerile teh
nice nu în suficientă măsură orien
tează activitatea C.I.T. spre proble
me tehnico-economice majore,’ spre 
problemele cele mai arzătoare ale 
producției.

Deficiențe se manifestă încă șl 
în ceea ce privește ridicarea cali
ficării, perfecționării cadrelor me
dii tehnice și informarea acestora 
cu noutățile apărute în tehnică. 
Spre exemplu, la minele Lonea, 
Dîlja precum șl la Preparația Pe 
trila, lectoratele tehnice organiza 
le pe parcurs și-au încetat activi- 
tatea, iar cabinetele tehnice și ser
viciul de cercetare și documentare 
din cadrul Combinatului au orga
nizat puține acțiuni de informare 
tehnică a corpului mediu și ingine 
resc.

Avem sectoare, cum este cazul 
sectoarelor H și IV Vulcan, I Uri

cani și altele, unde C.I.T. și condu
cerea minelor nu organizează dis
cuții și consultarea cadrelor medii 
— atunci cînd se preconizează di
ferite soluții tehnice privind ata
carea de noi abataje. Din această 
cauză, pe parcurs se fac adesea 
reveniri asupra soluțiilor stabilite 
inițial.

In vederea îmbunătățirii activi
tății de promovare a tehnicii avan
sate, a mobilizării mai intense a 
inginerilor și tehnicienilor la intro
ducerea noului în producție, corni 
tetele de partid și ale sindicatelor 
au datoria să reactiveze în cel mal 
scurt timp comisiile inginerilor și 
tehnicienilor de a exercita un con
trol mai sistematic asupra activi
tății acestora, să atragă toate ca
drele tehnicp-inginerești la îmbu
nătățirea activității de cercetare 
științiică, a propagandei tehnice în 
rîndul salariaților. Ar fi indicat ca 
la nivelul combinatului să se or
ganizeze întruniri ale cadrelor me
dii tehnjpe și inginerești, în cadrul 
cărora specialiștii de la serviciul 
cerceta,re-docutnentăre, de la
S.C.S.M. și I.M.P. să prezinte mai 
multe expuneri pe tema noutăților 
apărute în minerit. Pentru promo

varea tehnicii și metodelor noi a- 
părute și aplicate, la unele exploa
tări să se organizeze lunar, ședin
țe cu corpul mediu tehnic, unde 
specialiștii din cadrul exploatării 
să facă informări privind caracte
risticile tehnice ale noilor metode cu 
posibilități de aplicare la unitatea 
respectivă.

Conducerea combinatului, cu a- 
jutorul unui colectiv de specialiști, 
ar fi indicat să studieze actuala 
programă analitică a școlii de maiș
tri și, pe baza concluziilor desprin
se, să se facă propuneri privind 
îmbunătățirea conținutului acesteia.

In vederea îmbunătățirii mun- 
teii de inovații se impune c activi
tate mai susținută pentru organi
zarea de schimburi de experiență 
și propuneri în problema mișcării 
i novatorilor.

Prin activizarea Comisiilor Ingi
nerilor și tehnicienilor, prin lărgi
rea sferei lor de preocupare — 
sarcină stringentă a comitetelor 
sindicatelor —- inginerii și tehnicie
nii exploatărilor noastre vor aduce 
o contribuție mai substanțială la 
promovarea tehnicii avansate, la 
ridicarea nivelului tehnic a’, pro
ducției.
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In centrul dezbaterilor — problemele esențiale 
ale activității profesionale
Preocupareă manifestată de bi

roul organizației de bază de a 
pune în discuția comuniștilor pro
blemele majore ale activității pro
fesionale, a imprimat adunării ge
nerale de dare de seamă și alegeri 
de la Spitalul Unificat din Petro
șani un profund caracter de lucru. 
Atât darea de seamă, cît și dis
cuțiile purtate pe marginea ei au 
scos în evidentă faptul că, în ul
timii ani, ca urmare a grijii deo
sebite a partidului . și statului nos
tru, asistența medico-sanitară a cu
noscut o îmbunătățire substanția
lă. Datorită numeroaselor cadre bi
ne pregătite care-șl desfășoară ac
tivitatea în instituțiile sanitare ale 
orașului, consultațiile și tratamen
tele acordate oamenilor muncii, ac
țiunile întreprinse pentru preveni
rea îmbolnăvirilor au d.us la îmbu
nătățirea stării sănătății populației 
Mortalitatea infantilă în localitate 
a scăzut, aflîndu-se mult sub ni
velul pe tară. La înregistrarea a- 
cestui succes o contribuție impor
tantă au avut-o acțiunile profilactice 
ce s-au organizat.

In ultimele luni s-a acordat 
mai mare grijă depistării 
boli, 
de teren 
sanitar. ] 
după amiază la toate specialitățile 
din Policlinica de adulți a contri
buit, de asemenea, la acordarea 
unor asistențe medicale operative 
și calificate oamenilor muncii, bol
navi.^.

Comuniștii, înscriși la cuvânt pe 
marginea dării de seamă au acor
dat o atenție deosebită ridicării ne
contenite a cunoștințelor profesio
nale.

o 
unor 

prin intensificarea activității 
i a personalului medico- 
Introducerea orarului de

Aotivitatea științifică 
și profesională pe primul loc

localitate, to- 
prea mic de 
interesul fată 
de studiu, a

Multi dintre vorbitori au relevat 
că activitatea științifică desfășurată 1 
de cadrele medicale din localitate 
nu se ridică încă Ia nivelul posi
bilităților. In orașul Petroșani sînt 
create condiții de a se face mai 
mult în această direcție — au subli
niat > în cuvîntul lor tovarășii Io- 
nităf*Dumitru, Pascu Dumitru, Mar
lin Virgil și alții. Deși lucrătorii 
spitalului și-au adus, în parte, a- 
portul la desfășurarea activității 
științifice a celor 6 secții ale sub
filialei U.S.S.M. din 
tuși un număr încă 
medici își manifestă 
de latura științifică, 
activității lor. Nu există suficientă 
preocupare, mai ales din partea ca
drelor tinere — au subliniat vor
bitorii — pentru aplicarea unor 
metode noi, avansate, în tratarea 
bolnavilor.

— Pentru fiecare trebuie să .fu 
olar — a relevat dr. EȘANU IO
SIF — că ridicarea nivelului pro
fesional, perfecționarea lui nu în
cetează în ziua în care medicul și-a 
luat diploma. Atunci abia începe. 
Consider că tinerele cadre ale spi
talului nostru nu acordă atenția 
cuvenită ridicării nivelului profe
sional, perfecționării lor permanen
te.

— Fiecăruia dintre noi i-ar fi de 

O. C. L. ALIMENTARA
ANUNȚĂ

Pentru o mai buna deservire a populației din 
orașul Petroșani, O.C.L. Alimentara a introdus sis
temul de aprovizionare la domiciliu cu mărfuri a- 
limentare, pe bază de comenzi telefonice sau 
verbale, incepînd cu data de 5 noiembrie 1966.

Solicitanții se pot adresa zilnic la magazinul 
nr. 18 Petroșani, cu autoservire, din str. Republi
cii nr. 3, la telefon 256 între orele 6,30 — 12 
și 14 — 19, urmînd ca livrarea mărfu
rilor să se efectueze in ziua următoare între o- 
rele 8 — 15, după preferință.

Pentru prestarea acestor servicii, se perce
pe o cotă de cheltuieli de 3 la sută la prețul, 
de vînzare. ,

Valoarea unei comenzi minime este de lei 50.

un real folos d§ a cunoaște aspec
tele noi ale muncii profesionale a- 
plicate de către colegi — a spus, 
în cuvîntul său dr. MĂRAȘESCU 
ROMEO.

— Ridicarea nivelului de cunoș
tințe nu vizează numai medicii, ci

ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

și restul personalului sanitar — a 
precizat dr. IONIȚĂ DUMITRU. 
Trebuie să desfășurăm o activitate 
susținută în rîndul surorilor medi
cale spre a le determina să-și com
pleteze studiile.

întărirea vieții de partid 
preocupare 
a fiecărui comunist

organizației de 
Unificat Petroșani, 

■in/ternă de partid s-a

de dare de seamă și fl
baza a 

des- 
vor- 
spu- 
bază 
mul- 

viata
foarte puțin. Nu se poate 
că birOul organizației de 
a desfășurat o activitate

Dacă despre activitatea profesio
nală s-a discutat, mult în adunarea 
generală 
legeri a 
Spitalului 
pre 
bit 
ne 
nu
tilaterală, cuprinzătoare; totuși, ți- 
nînd seama de faptul că, de la ul
timele alegeri și până în prezent 
această organizație de bază a pri- 

, mit în partid doar 5 tovarăși era 
cazul ca, participantii la discuții 
să acorde o maii mare atenție aces
tei laturi a activității lor.

In unitățile sanitare din orașul 
Petroșani lucrează un număr de 
peste 370 salariați. Dintre aceștia 

- doar 48 sînt membri de partid. A- 
ceastă situație explică, de altfel, 
activitatea profesională mai slabă, 
abaterile de la disciplină, care se 
manifestă în unele unități sanitare 
din Petroșani. Biroul organizației 
de bază n-a desfășurat o susținu
tă muncă politică în rîndul activu
lui fără de partid, nu și-a anali
zat forțele spre a,, primi în partid 
oameni înaintați, bine 
profesional și oare își desfășoară 
munca în punctele cheie ale activi
tății sanitare.

In concluziile sale pe marginea 
discuțiilor purtate de comuniști, to
varășul BLAJ TRAIAN, membru 
al Biroului Comitetului orășenesc 
de partid, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular al o- 
rașului, a indicat principalele di
recții încotro va trebui să-și în
drepte atenția noul birou al orga
nizației de bază. Vorbitorul a sub
liniat necesitatea ridicării simțului 
de răspundere al cadrelor medico- 
sanitare pentru a munci cu devo
tament și pasiune, a pune toate 
cunoștințele lor în slujba nobilei 
cauze a îngrijirii sănătății oame
nilor muncii. Medicii trebuie să a- 
corde o deosebită atenție stabilirii 
corecte a diagnosticelor, prescrierii 
unor tratamente eficiente. Ei sînt

pregătiți

chemați să militeze pentru reduce
rea zilelor de incapacitate, tempe
rară de muncă, să nu-șl precupe
țească eforturile pentru a reda in
tr-un timp cît mai scurt omul pro
ducției. Evident, aceste probleme 
de o importantă deosebită in acti
vitatea medico-sanitară vizează, tn 
ultimă instanță, conștiința profesio
nală a medicului care va trebui să 
dovedească 
întreaga șa

, irizației de 
sarcina să
dicaie tinere la activitatea științifi
că, pentru desăvîrșirea pregătirii 
lor profesionale, să stimuleze pe 
cei care adoptă cu curaj și îndrăz
neală noutățile apărute în știința 
medicală.

un înalt umanism în 
activitate. Biroul, orga- 

bază are, de asemenea, 
mobilizeze cadrele me-

M. CHIOREANU

LENTILA OBIECTIVITĂTII
VADA MAI... OBIECTIV

(Urmare din pag. 1)

suficientă a- 
sesizărilor și propunerilor 

din partea controlorilor ob- 
că răspunsurile la sesizări 

cînd se dau, sînt mai mult

In materialul pe care l-a prezentai 
tov. Blaga lom secretarul Consi
liului local al U.G.S.R., a fost ară
tat faptul că unitățile periferice con
tinuă să fie lăsate pe plan secundar 
atunci cînd e vorba de varietate de 
sortimente. O stare de lucruri ce 
nu au nici o scuză, pe care ziarul 
nostru a mal criticat-o și cu ocazia 
amintită mai sus, este că T.A.P.L. și 
O.O.V.E.F. nu acordă 
tenție 
venite 
ștești; 
atunci 
formale. Facem o paranteză pentru 
a aminti că și unele răspunsuri pe 
care O.C.E. Alimentara le trimite 
redacției, în urma sesizărilor, suferă 
de această boală acută care se nu 
mește formalism.

Tov. Toth Ștefan, controlor ob» 
ștesc din partea Comitetului sindica
tului minei Lupeni a făcut, și nu pe 
nedrept, o problemă din faptul că 
însăși organele de resort pe linie 
de comerț din Sfatul popular Lupeni 
tratează sesizările echipelor de con
trei obștesc cu cea mai condamna
bilă nepăsare.

Tov. Brândușe Aurel din Petrila 
atrăgea atenția asupra necesității u- 
nui schimb de experiență între 
pe de control din Idealități 
rite.

Controlorul Robescu Ion din

echi- 
dife-

echi-

PROGRAM DE RADIO TELEVIZIUNE
PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier,- 6,15 ACTUALITATEA 
AGRARĂ; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,30 Moment vesel cu 

»muzica ușoară; 8,00 SUMARUL PRF- 
SEI; 8,10 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 la microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Săptămîna muzicii sovietice ; muzică 
simfonică; 10,00 BULETIN DE ȘTIR’ 
10,30 Vreau să știu,- 10,55 Recitahr 
sopranei Iolanda Mărculescu și a1 
basului Nicolae Florei; 11,20 COOR
DONATE CULTURALE. Ascultătorii 
întreabă — oameni de cultură răs
pund; 11,35 Muzică ușoară de Jear 
Ionescu; 11.45 Interpreți de muzică 
populară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,10 Selec- 
tiuni din opereta „Paganini" de Le- 
har; 12,30 Program de cîntece; 12,45 
Săptămîna muzicii sovietice; 13,15 
Muzică de estradă; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Concert de muzică ușoară, 14 40 
Arii din opere; 15,G0 Orchestra de 
muzică populară „Brîulețul" din 
Constanța; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Tangouri

(Urmare din pag. 1)

de
ai

Stbph, președintele 
Miniștri, de alți 
R. D. Germane, 
prezent dr. ing. 
ambasadorul 
România, și

Consi- 
condu-

Nicolae 
Republicii 

membri ai

un cuvînt 
tovarășul 
exprimat

de cordial 
Walter Ul- 
convingerea

Willi 
liului 
cit ori

A fost
Ghenea, 
Socialiste 
ambasadei.

Rostind 
bun venit, 
bricilt și-a
că, cu acest prilej, oaspeții români 
vor putea cunoaște nemijlocit suc
cesele obținute de oamenii muncii 
din R.D.G. în construirea socialis
mului. „Sînt convins — a spus 

pa Comitetului sindicatului de la 
I.T.C. Paroșeni a arătat, în cuvinte 
sugestive că, comerțul care se prac
tică la Paroșeni nu suferă prea mult 
din cauza aprovizionării cu mărfuri, 
care totuși e asigurată, dar suferă 
acut de lipsa de solicitudine din par
tea lucrătorilor din comerț- Carența 
aceasta se manifestă nu numai la 
Paroșeni — au subliniat alți vorbi
tori — ci și în alte localități; dar din 
fericire ea nu apare ca un feno
men general.

Despre munca de control și în
drumare pe care o exercită la uni
tăți conducerile O.C.L. Alimentara 
și T.A.P.L. s-a arătat că sînt numai 
niște simple vizite, deficientele mari 
scăpînd chiar și ochilor conducăto
rilor.

Ce se desprinde din aceste dis
cuții ? Că deși sînt numeroși fac
torii care atrag în mod just aten
ția asupra unor deficiente de naturi 
diferite, organizațiile comerciale și 
de alimentație publică le înlătură cu 
foarte mare întîrziere sau d°’oc. 
însăși poziția pe care au luat-o în 
discuțiile ce le-au purtat reprezen
tanții organizațiilor comerciale re
flectă acest lucru —- o gamă variată 
de justificări, fără a încerca măcar 
o pătrundere mai adîncă în cauzele 
subiective ale unor fenomene ne
gative. Și doar cauzele subiective 
au fost scoase pregnant în relief 
de controlorii obștești.

orchestrale; 16,30 LEC- 
FOILETON PENTRU TI-

Nicolae Șarpe;
PATRIEI; 17,40 
18,00 BULETIN 
JURUL GLOBU-

4 noiembrie
vocale și 
TURĂ IN
NERII ASCULTĂTORI. „Toate pîn-
zele sus" de Radu Tudoran; 16,50 
Studioul tînărulul interpret: Recita
lul violoncelistului
.17,10 IN SLUJBA
Muzica și teatrul;
DE ȘTIRI, 18,03 IN
LUI; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 
RADIOSIMPOZION: Competivttate 
și eficiență în industria construc
țiilor de mașini; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 RADIO-
GAZETA DE SEARĂ; 21,05 ATEN
ȚIUNE PĂRINȚII; 21,20 Din suc
cesele muzicii ușoare,- 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Din viata de concert 
a Capitalei; 23,05 Odihnă cu muzica 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
4 noiembrie

PETROȘANI —7 Noiembrie: Zor
ba grecul,- Republica: Se întâmplă nu
mai duminica,- LONEA — Minerul: 
Gentlemenul din Cocody; 7 Noiem
brie : Soție fidelă; PETRILA: Fanfan 
la Tulipe; LIVEZENI: Căpitanul din 
Tenkes seria I și H; ANINOAȘA:

Socialiste România
Democrată Germană

Consiliului de Stat alpreședintele
RjD.G. — că vizita dumneavoastră 
va contribui la adîncirea pe mai 
dpparte a relațiilor de prietenie 
existente între statele și popoarele 
noastre".

Mulțumind pentru primirea caldă, 
tovărășească, tovarășul Chivu 
Stoica a spus: „Sîntem convinși 
că această vizită va contribui la 
întărirea 
frățească 
noastre, 
noastre, 
păcii

relațiilor de prietenie 
dintre țările și partidele 
spre binele popoarelor 

al cauzei socialismului și

(Agerpres)

acestor 
interes, 
cererea 
a unor

In cuvîntul lor tov.. Chițu Florea 
și Oancea Gheorghe, precum Și tov'. 
David Gavrilă, președintele Consi
liului local al U.G.S.R., au accentuat 
tocmai necesitatea înlăturării 
cauze subiective — lipsă de 
de , orientare în funcție de 
de consum, căutarea voită 
scuze care să pară cît mai obiec
tive. „Atitudinile negative — „ciu
peala", lipsa de solicitudine :— spu
nea tovarășul Chițu Florea — nu 
sînt moșteniri ale trecutului, d sînt 
fie o dată mai recentă. împotriva 
lor trebuie să se creeze o opinie 
largă, căci numai astfel vor fi li
chidate. Ele sînt niște excepții nedo
rite și nu niște trăsături ale comer
țului nostru socialist".

Așadar, constatările făcute . de 
noi cu ocazia anchetelor pe teren 
s-au verificat încă o dată. Lor ii se 
mai adaugă și aceea, reieșită de alt
fel tot din discuții, că în comerț nu 
se desfășoară o muncă politică sus
ținută pentru cultivarea la lucră
torii comerțului a deprinderilor bu
ne; că urmărindu-se dintr-un unghi 
îngust latura rentabilității se ne
glijează principala caracteristică a 
comerțului — aceea de comerț civi
lizat care să satisfacă exigența 
cumpărătorului de azi.

La aceasta trebuie să reflecte me
reu conducerile organizațiilor co
merciale, către aceasta trebuie să 
tindă în permanență.

18,00

19,20

Pentru copii: In loc de 
cinema: filmul „Cămila 
albă" — Studioul pionie
rilor ;

18,50 Publicitate ;

19,00 Telejurnalul de seară ;

Filmul documentar : „Tra
diții maramureșene" — 
producție a studioului 
„Alexandru Sahia";

*

19,35 Varietăți pe peliculă ;

20,00 Clubul tinereții;

21,00

22,37
22,50

Film: „Cele 400 de lo
vituri";

Telejurnalul de noapte; 
Buletinul meteorologic;

22,55 închiderea emisiunii.

Judex; VULCAN: Alfabetul fri
cii; PAROȘENI : La porțile pământu
lui; LUPENI — Cultural: In 
spre Alaska ; Muncitoresc: 
pierdută; BĂRBĂTENI: Ne 
măm răspunderea; URI CÂNI: Ce 
lina.

Nord.
Fața
asu
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VIZITA TOVARĂȘULUI
GHE0R6HE RADULESCU LA MOSCOVA

MOSCOVA 2. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : To
varășul Gheorghe Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, reprezentantul permanent 
«1 României la C.A.E.R., împreună 
cu ceilalți reprezentanți perma- 
nenți ai țărilor membre ale 
CA.E.R, care au participat la cea 
de-a 26-a ședință a Comitetului exe
cutiv al C.A.E.R., au vizitat la 2 no

Sesiunea Consiliului
Ministerial al O. U. A.

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Sesiunea Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Africane și-a 
continuat miercuri lucrările în ca
drul comitetelor. In ședința de 
dimineață, membrii Comitetului pen
tru examinarea problemelor poli
tice, economice și sociale au dezbă
tut șl adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care se cere procla
marea imediată a independenței te
ritoriilor africane aflate încă sub 
dominație spaniolă. In rezoluție 
este reafirmat sprijinul total al sta
telor membre ale O.U.A. față de e- 
forturile în vederea accelerării pro
clamării imediate și necondițio
nate a independenței tuturor teri
toriilor africane. Proiectul urmează 
să fie prezentat spre aprobare în 
ședința plenară a Consiliului Mi
nisterial al O.U.A

Misiunea specială de pace a 
O.U.A., însărcinată să medieze în

Criza politică 
de la Bonn

BONN 2 (Agerpres). — O vie 
activitate politică s-a desfășurat 
miercuri la Bonn în legătură cu 
criza politică care a intervenit ca 
urmare a dezmembrării coaliției 
guvernamentale prin retragerea din 
guvern a miniștrilor liber-demo- 
crați. Punctul culminant al acestei 
activități l-a constituit reuniunea 
Biroului grupului parlamentar al 
partidului guvernamental — Uniu
nea creștin-democrată. In cadrul 
reuniunii, cancelarul Erhard a 
declarat că nu intenționează să stea 
în calea formării unui nou guvern 
și că va demisiona dacă acest lu
cru va fi necesar pentru' soluțio
narea actualei crize. Erhard și-a 
exprimat totodată dorința de a par
ticipa activ la adoptarea hotărî- 
rilor în vederea formării unui nou 
guvern, în special la desemnarea 
eventualului său succesor. Părerea

PE SCURT
• NEW YORK. — In următoa

rele săptămini în Vietnamul de sud 
vor ii expediate noi contingente 
de trupe americane care vor atin
ge ciira de 46 000 de oameni. In 
felui acesta, pînă ia sfîrșitul anu
lui acesta, in Vietnamul de sud 
vor exista aproximativ 382 000 de 
militari americani. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
citind surse apropiate Pentago
nului, la începutul anului 1967 nu
mărul trupelor americane din Viet
namul de sud va depăși 400 000.

O DAMASC. — Tratativele din
tre delegația guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, Iu 
frunte cu, Horst Scholtz, prim-locți- 
itor al ministrului comerțului exte
rior al R.D.G., și reprezentanți ai 
guvernului sirian au luat sfîrșit la 
Damasc, prin semnarea unui protocol 

iembrie Expoziția de mașini-unelte 
de precizie și instrumente organi
zată într-unul din pavilioanele din 
parcul Sokolniki.

La intrarea în expoziție oaspeții 
au fost întâmpinați de M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de A. I. 
Kostousov, ministrul industriei 
constructoare de mașini-unelte și 
de scuilărie a U.R.S.S., care a dat 
explicații asupra exponatelor.

diferendul dintre Ghana și Gui
neea, izbucnit după arestarea la 
Accra a delegației Guineei la se
siunea Consiliului Ministerial al 
O.U.A., a avut miercuri o între
vedere la Accra cu generalul 
Ankrah și. cu alte oficialități gha- 
neze. Comunicatul dat publicității 
în aceeași zi nu cuprinde nici un 
fel de detalii. A avut loc însă o 
întrevedere a membrilor misiunii 
cu delegații guineezi arestați la 
Acera. Misiunea a plecat miercuri 
seara la Conakry, capitala Guineei, 
pentru a purta convorbiri pe ace
eași temă. Din surse autorizate ale 
O.U.A. se anunță că secretarul ge
neral al O.U.A.. Diallo Telli, a pri
mit un mesaj al guvernului Guine
ei în care anunță că nu se va opu
ne plecării cetățenilor de origine 
ghaneză ce trăiesc în Guineea, da
că își vor exprima o asemenea do
rință.

generală la Bonn este că actualul 
cancelar ar favoriza desemnarea 
ministrului de externe Schroder ca 
succesor al său.

Declarația lui Erhard, relatată 
ziariștilor de unul dintre purtătorii 
de cuvînt ai . fracțiunii parlamen
tare creștin-democrate, îndată după 
reuniune, urmează unor intense 
tratative între diverși lideri 
ai partidului guvernamental, tra
tative care s-au soldat cu un 
acord asupra necesității de a-1 în
locui pe actualul cancelar pentru 
a face posibilă soluționarea cri
zei. Unele ziare, ca de pildă, orga
nul oficial al Uniunii creștin-so- 
ciale — aripa bavareză a Uniunii 
creștin-democrate — cer în mod fă
țiș demisia lui Erhard și modifica
rea politicii interne și externe a 
guvernului vest-german.

care prevede măsuri pentru extin
derea colaborării tehnico-științifice 
dintre cele două țări.
• VARȘOVIA. — Luni noaptea, 

aproape în toate regiunile Poloniei 
a nins. In voievodatul Bialystok a 
bîntuit un viscol care a continuat, 
cu mici întreruperi, toată ziua. Pe 
străzi și pe șosele s-a iormat po
lei, ceea ce a îngreunat circula
ția.

41 PHENIAN. — Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană informează că 
la Phenian a sosit o delegație gu
vernamentală comercială cubaneză 
condusă de Erminio Garcia Paso, mi
nistrul adjunct al comerțului exte
rior. Delegația va discuta probleme 
privind relațiile comerciale dintre 
Cuba și R.P.D. Coreeană.

• BRAZZAVILLE. — La Brazza-

O. W. B.

Adunarea Generală a hotărit prelungirea 
mandatului lui U Thant

NEW YORK 2. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Adunarea Generală a O.N.U. 
a hotărît marți după-amiază, în una
nimitate, prelungirea mandatului se
cretarului general U Thant pînă la 
încheierea lucrărilor actualei se
siuni. Această hotărîre a fost luată 
pe baza unei recomandări în acest 
sens a Consiliului de Securitate și 
a unui proiect de rezoluție prezen
tat de membrii nepermanenți a* 1 
consiliului.

SAIGON 2 (Agerpres). — Ince- 
pînd de marți, în zona platourilor 
centrale din Vietnamul de sud au 
loc lupte violente, ca urmare a a- 
tacurilor puternice declanșate de 
forțele patriotice. Agenția France 
Presse relatează că în apropierea 
localității Qui Niho trupele ameri
cane de asalt aparținând diviziei
1 aeropurtate, au fost supuse marți 
noaptea unui intens foc de artile
rie de către patrioți. In două sec
toare ale zonei de luptă, america
nii au trebuit să ceară întăriri pen
tru a face fată atacului patrioți- 
lor. Agenția France Presse rela
tează că trupele americane, deși 
însoțite de aviație și elicoptere, au 
suferit totuși pierderi însemnate.

ATENA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, tran
smite : In cadrul procesului Lam- 
brakis au fost făcute în ultimele 
zile noi dezvăluiri de către acu
zatul Kapelonis, fost căpitan de 
jandarmerie. Potrivit ultimei sale 
depoziții, comandantul siguranței 
din Salonic, Dolkas, la 2b de zile 
după asasinarea lui Lambrakis, a 
dat ordin șefului unei organizații 
fasciste din Salonic, pe nume 
Iozmas, să distrugă întreaga ar
hivă a organizației sale, în care se

CARACAS 2 (Agerpres). — Poliția 
venezueleană a arestat peste 100 de 
persoane la Caracas, Maracay și Va
lencia în legătură cu încercarea de 
rebeliune care a avut loc în zorii 
zilei de sîmbătă la Școala militară 
din I.os Tegues, capitala statului 
Miranda. Autoritățile polițienești au 
afirmat că este vorba de arestări 
preventive. In același timp, însă, se 
desfășoară o vastă anchetă pentru 
a afla care sînt cercurile care s-au 
aflat în spatele încercării de rebe-

Actualul mandat al secretarului 
general al O.N.U. urma să expire 
Ia 3 noiembrie. După cum se știe, 
în preajma deschiderii lucrărilor ac
tualei sesiuni, U Thant și-a făcut 
cunoscut intenția de a nu-și mai pre
zenta candidatura pentru un nou

Ereie imiiliuliw îi (msostrații li statal Piadesii
din sndol Indiei

DELHI 2 (Agerpres). — In statui 
indian Andhra Pradesh (din sudul 
țării) a fost declarată miercuri o 
grevă generală, în sprijinul cererii 
privind majorarea salariilor, pro
porțional cu creșterea prețurilor, 
la o serie de mărfuri de primă 
necesitate. Au avut loc demonstra
ții și mitinguri, organizate de co
mitetele de grevă din diferitele 
orașe și sate din acest Stat. In u- 
nele localități au fost închise ma-

ln legatară cu atacul pafriofilor 
sud-viefnamezi asupra Saigonului
SAIGON 2 (Agerpres). — Atacul 

întreprins marți de patrioții sud- 
vietnamezi asupra Saigonului a de
monstrat că măsurile de apărare a- 
doptate pînă acum de guvernul lui 
Ky nu sînt eficiente. Un comunicat 
al șefului de stat major al armatei 
saigoneze a anunțat că organele mi
litare însărcinate cu apărarea ora
șului își vor „revizui și corija cal
culele". Autoritățile generalului I<y 
vor încerca să lărgească așa-numi- 
tul perimetru de apărare, în primul 
rînd prin mărirea efectivelor trupe
lor din jurul Saigonului. Cu toate 
aceste măsuri, pare practic impo
sibil, după cum scrie agenția France 
Presse, de a controla complet și în 
permanență sectorul situat în inte
riorul „perimetrului de apărare" și 
a asigura o protecție eficientă a 
Saigonului.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
menționează că operațiile organizate 
de guvernul de la Saigon în vede
rea depistării elementelor F.N.E. 
care au atacat marți Saigonul au 
eșuat.

viile a fost difuzat un comunicat 
al Mișcării populare pentru elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.) in care 
se arată că în cursul lunii octom
brie patrioții angolezi au lansat o 
serie' de atacuri împotriva forțelor 
colonialiste portugheze dizlocate în 
diferite regiuni și pe frontul de 
est scoțînd din luptă 94 de soldați 
si ofițeri portughezi. Detașamente
le M.P.L.A. au capturat însemnate 
cantități de armament și muniții, 
livrate Portugaliei de unele țări 
membre ale N.A.T.O.

0 SEUL. — Miercuri dimineața, 
președintele S.U.A., Lyndon John
son, a părăsit Seulul plecînd spre 
Washington, încheindu-și astfel tur
neul pe care l-a întreprins într-o 
serie de țări asiatice și din Paci
fic. Ca și în celelalte capitale, pre
ședintele Johnson a reafirmat și la 
Seul intenția guvernului american 
de a continua războiul din Viet
nam. 

mandat. Ulterior, el a arătat că va 
fi de acord să-și exercite în con
tinuare atribuțiile pînă la încheierea 
sesiunii dacă, între timp, nu va fi 
realizat un acord în ce privește de
semnarea unui candidat la funcția de 
secretar general.

Observatorii politici și comenta
torii de presă an remarcat faptul că 
pînă în prezent nu au fost organizate 
consultări în acest scop între re
prezentanții țărilor membre ale 
O.N.U.,’ ceea ce se explică, fără în
doială, prin prețuirea acordată ac
tivității de pînă acum lui U Thant 
— prețuire atestată în mod clar în 
intervențiile din cadrul dezbaterilor 
generale — și prin dorința ca acesta 
să-și continue activitatea atît pînă la 
încheierea sesiunii cit și în viitor.

gazinele și instituțiile, a încetat ac
tivitatea la întreprinderile de trAns
porturi în comun și au fost sus
pendate cursurile în școli. După 
cum transmite agenția Press Trust 
of India, în orașul Bijayawada po
liția a arestat miercuri dimineața 
15 comuniști, printre care se află 
și secretarul general al organiza
ției Partidului Comunist din statul 
Andhra Pradesh, T. Reddi.

Dezvăluiri în proeesul Lambrakis

Val de arestări în Venezuela

Festivalul inieioiliooai 
de televiziune

CAIRO 2. Corespondentul A- 
gerpres, G. Oprică, transmite: La 
Cairo s-a deschis cel de-al cinci
lea festival internațional de televi
ziune, care se va desfășura pînă 
la 10 noiembrie. La festival iau 
parte reprezentanți din 34 de țări 
ale Europei, Africii, Americii de 
nord și Americii de sud, precum 
și delegați ai U.N.E.S.C.O. In pro
gramul festivalului sînt cuprinse 
120 de filme de televiziune. Din 
partea televiziunii române, la fes
tival participă Andrei Mazilu, se
cretar general adjunct de redac
ție, și Carmen Dobrescu, regizor 
artistic. In timpul festivalului va 
avea loc și cel de-al treilea co
locviu, avînd ca subiect „Televi
ziunea și copilul"

La deschiderea festivalului a luat 
cuvântul Mohammed Fayek, minis
trul orientării naționale al R.A.U.

Puternic taifun 
în Sahalin

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția TASS, în 
ultimele trei zile în Sahalin a bîn
tuit un puternic taifun. Vântul a 
suflat cu viteza de 40 metri pe 
secundă și a fost însoțit de ploi 
torențiale. Intr-o singură noapte, 
în unele raioane, cantitatea de 
precipitații a depășit pe cea care 
se înregistra de obicei într-o lună 
întreagă. Râurile s-au transformat 
în torente care au distrus . în calea 
lor podurile și liniile de comu
nicații. Multe sate au fost |spn- 
date.

Intrucît stațiile meteorologice au 
anunțat din timp acest taifun, na
vele au reușit să intre la timp în 
porturi și nu s-au ' înregistrat vic
time. Gu toate acestea, diferite în
treprinderi și gospodării agricole, 
precum și mijloace de comunicații 
au suferit deteriorări. Potrivit a- 
celeiași agenții, în prezent zeci de 
mii de oameni, sute de autocami
oane, tractoare și buldozere lucrea
ză pentru lichidarea urmărilor tai- 
tunului.

găseau mai multe dovezi privi
toare la planul criminal. Atît Dol
kas, cît și Iozmas se află în pre
zent pe banca acuzaților, fiind 
învinuiți de complicitate directă la 
săvîrșirea asasinatului.

In prezent, instanțele judiciare 
ale tribunalului din Salonic își 
concentrează întreaga atenție asu
pra cercetării rolului jucat de 
ofițerii jandarmeriei și de membrii' 
organizației fasciste în ducerea la1 
îndeplinire a planului de asasinare 
a deputatului ffD.A., Lambrakis, la 
22 mai 1963.

liuhe. Potrivit agenției Prensa La
tina, atît în capitala țării cît și în 
diferite orașe din provincie au fost 
arestați membri ai partidului „Cru
ciada civică naționalistă" a fostului 
președinte Marcos Perez Jimenez, 
întemnițat în prezent în închisoarea 
Modelo din Caracas. De asemenea, 
au fost operate arestări în rîndurile 
membrilor partidului Frontului na
țional democratic, condus de sena
torul Arturo Uslar Pietri.
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