
Proletari Ufa toate țările, uniți-vă I

agul roșu
Anul XVIII

XXIII Nr. 5310

Joi
17 noiembrie

1966

Vizita delegației P. C. R. condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 

în R. P. Bulgaria

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 25 bani

EXPERIENȚA SI CERINȚE PE LINIA 
ÎMBUNĂTĂȚIRII CONTINUE 
A PROTECȚIEI MUNCII

In lunile ce au trecut 
din acest an, înlăturarea 
cauzelor generatoare de 
accidente a constituit o 
preocupare deosebită a 
Colectivului E.M. Petri
la. In această privință 
rezultatele muncii noas
tre s-au concretizat în

reducerea numărului de 
accidente cu 207 cazuri, 
față de aceeași perioadă 
a anului 1965.

La rezultatele obținu
te au contribuit măsuri
le luate de către colec
tivul exploatării, îndru
marea competentă a ac

tivității noastre de către 
comitetul nostru de par
tid. La ora actuală, mi
na Petrila are completa
tă schema de organiza
re a personalului mediu 
șl ingineresc asigurîn- 
du-se o asistență tehni
că bună la locurile de 
muncă. Numai în acest 
an numărul inginerilor 
a crescut cu 12, iar al 

* maiștrilor a crescut cu 
27 în ultimele 16 luni. 
In ultima perioadă de 
timp a crescut simțitor 
și nivelul profesional al 
maiștrilor. S-a îmbună
tățit aprovizionarea teh- 
nico-materială cu mate
riale și utilaje destina
te protejării vieții și să
nătății celor ce mun
cesc în subteran.

Dotarea minei Petrila 
cu pompe Haushgr, pul- 
verizatoare de apă și 
aer, detectoare moder
ne de metan, a contri
buit concret la înlătu
rarea pericolului explo
ziilor de praf și metan.

De asemenea, extin-

derea perforajului umed 
fa majoritatea locurilor 
de muncă și dotarea cu 
măști antipraf, va face 
să scadă îmbolnăvirile 
de silicoză.

Cu toate că pe ansam
blu s-a făcut mult și 
s-au luat măsuri eficien
te, totuși, există încă de
ficiențe în asigurarea 
unor condiții optime de 
muncă și de securitate. 
Multe ni se datoresc 
nouă, celor care condu
cem direct activitatea 
din subteran, iar altele 
se datoresc unităților cu 
care noi colaborăm. Nu 
am reușit să realizăm in 
mod ritmic pianul de 
producție. Aceasta se 
datorește în mare parte 
nerambleierii abatajelor 
în același ritm cu ex
ploatarea cărbunelui. Pe 
lingă deficiențele noas-

Ing. EMIL MURU 
șeful exploatării miniere 

Petrila

(Continuare, in pag. a 3-a)

PLOVDIV 16 (Agerpres). — Tri
misul special, C. Bordeiainu, tran
smite : In cursul zilei de miercuri, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, oare participă la 
lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C. Bulgar, a făcut o vi
zită la Complexul industrial „Ma- 
rița-Est". Membrii delegației au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. La termocentrala „Marița-Est", 
ca și la întreprinderile vizitate ul
terior, gazdele au făcut o 
primire călduroasă solilor po
porului român. Un grup de tinere 
au înmînat membrilor delegației 
buchete de flori.

In cursul discuției cu cadre de 
conducere ale termocentralei, di
rectorul ei, Anghel Filipov, a arătat 
că aceast ă unitate, cu o putere insta
lată de 500 megawați, contribuie 
la valorificarea superioară a zăcă
mintelor de Jignit. In prezent, se 
lucrează la construcția celei de-a 
doua termocentrale, cu o putere 
instalată de 600 megawați, la care 
primul grup de 150. megawiați a in
trat deja în funcțiune.

Marin Ktnev, prim-Iocțiitor al mi
nistrului pentru energetică și com
bustibil, a relatat oaspeților că 
în prezent specialiștii bulgari stu
diază posibilitățile pentru construc
ția unei noi termocentrale, cu pa
rametri tehnici superiori. De pe 
acum, energia electrică produsă la 
Complexul „Marița-Est" costă cu 
20 la sută mal puțin decît media 
pe țară. 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 3 
felicitat colectivul, de muncitori șl 
specialiști, pentru rezultatele do* 
bindite și a urat einergefâcienflot 
și minerilor să obțină noi succes® 
în activitatea lor.

După vizitarea uzinei de briche
tară a cărbunelui cu o capacitate de 
800 000 tone pe an, oaspeții s-au 
oprit la una din unitățile de ex
ploatare la zi a cărbunelui. Din a- 
ceastă mină, cu un grad ridicat de 
mecanizare a lucrărilor, se extrag 
anual 7,5 milioane tone Jignit.

In cursul după-amiezii, delegația 
română a vizitat uzinele de îngră* 
șăminte azotoase de lingă Stara Za* 
gora. Ivan Gavrilor prim-tooP- 
iitor al ministrului pentru ete
rni e și metalurgie, precum 
și conducători și specialiști 
ai uzinei, au relatat pe larg 
despre munca și realizările lor, 
perspectivele de mărire a produc
ției de îngrășăminte necesare agri
culturii. Au fost vizitate mai multe 
secții, ale uzinei, care, ca și alte- 
unități industriale din această 'zonă, 
pun în valoare cărbunele extra® 
din împrejurimi.

Comitetul regional Stara Zagora 
al P.C.B. a oferit o masă în cin
stea oaspeților români.- Cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre partide
le și popoarele celor două țări.

In cursul vizitelor, delegația ro
mână a fost însoțită de Ivan Mi
hailov, membru al Biroului Politic 
ail C.C. ai P.C.B., și de Hristo Șa- 
nov-, prim-secretar al Comitetului 
regional Stara Zagora al P.CB.

Energii... la co
te înalte.

Foto :
N. Moldoveana

REPARAȚII Șl PIESE DE SCHIMB 
— DE CALITATEIn urmă cu cîteva zile, sala clu

bului C.C.V.J. a găzduit adunarea 
generală de dare de seamă și ale
gere a comitetuhii de partid de 13 
Uzina de reparat utilai minier din 
Petroșani.

Comuniștii de la U.R.U.M.P. s-au 
prezentat la adunarea generală de 
alegeri cu succese remarcabile în 
întrecere. In cele 10 luni ale anu
lui, planul producției globale a 
fost realizat în proporție de 106,51 la 
sută, iar cel al producției marfă a 
fost depășit cu 9,65 la sută. In 
același interval de timp producti
vitatea muncii a crescut cu 5,27 
procente, fată de 1 procent cît a 
fost angajamentul. Colectivul uzi
nei și-a întrecut și angajamentul la 
economii realizînd, în numai 9 luni, 
1 239 000 lej economii suplimen
tare în loc de 800 000 • Iei cît i-a 
fost angajamentul.

Atît darea de seamă, urezentată 
de tov. ing. Sîrbu Sofronie, secre
tarul comitetului de partid al uzi
nei, cît și discuțiile au relevat im-

s... . ' ~ ț \ ....................

discuțiile ce au ■ avut loc- pe mar
ginea dării de seamă, comuniștii 
s-au oprit însă și asupra 
lor.

lipsuri-

Cum este păstrat 
prestigiul uzineiALEGERI IN

ORGANIZAȚIILEPROIECTUL DE LE6E A PENSIILOR
IN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII
întrebări și

Răspundem la alte întrebări 
formulate de oamenii muncii 
în cadrul adunărilor cu acti
vul sindicatelor și în 

’ rile trimise redacției.
• MURGU IOSIF, 

nar Lupeni:
;,Am o vechime în

scriso-

pensio-

muncă 
de 36 de ani. Prin urmare, cu 
11 ani mai mult decît minimum 
necesar, din care 7 ani lucrați 
în subteran. In prezent sînt 
pensionat și am fost trecut în 
grupa a III-a de muncă. Intru- 
cît am unele nelămuriri vă rog 
să-mi răspundeți la următoarele 
întrebări: In primul rînd aș
vrea să știu dacă voi beneficia 
de vreun spor, ținînd seama 
de cei 11 ani lucrați peste mi
nimum necesar; în al doilea 
rînd, de ce n-am fost încadrat în 
grupa I-a de muncă deoarece 
am lucrat și subteran ; în al 
treilea rînd, ce pensie voi pri
mi după 1 ianuarie 1967, ținînd 
seama că în prezent am o pen
sie de 700 lei

RĂSPUNS: Ci nd vi 
pensia s-a ținut seama 
cit cu 11 ani mai mult
mea minimă necesară. De aceea, 
pensia rezultată s-a adăugat suma 
de 126,25 lei, totalizîndu-se pensia 
de 700 lei pe care o primiți în pre
zent. Intrucît nu aveți 10 
biți efectiv în grupa I-a, 
7 ani, nu puteți beneficia 
drarea în această grupă.
Proiectului noii legi, pensiilor de 
peste 600 de lei li se acoTdă un 
procent de majorare de 15 la sută. 
Deci pensia dumneavoastră va fi.

s-a calculat 
că ați mun- 
decît vechi- 

la

ani mun
ci numai 
de înca-
Potrivit

răspunsuri
de la 1 ianuarie 1967, de 805 Iei.

« SIMON IOSIF, învățător 
Aninoasa:

„Un cadru didactic a lucrat 
timp de 30 ani Ia catedră. Cum 
i se va considera continuitatea 
în muncă, ținînd seama că el 
a fost transferat la trei școli în 
perioada respectivă ?"

RĂSPUNS: Se consideră conti
nuitate în muncă dacă transferul 
s-a făcui în interesul serviciului, 
nu la cerere.

|l UN COLECTIV DE MUN
CITORI DE LA PREPAR AȚI A 
PETRILA întreabă :

„Procentul de majorare de 
15 la sută se va aplica la pen-
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sia de 1 200 lei sau la cuantu- • 
mul pensiei rezultată din cal- |
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ui ?".
RĂSPUNS: Proiectul noii legi a 

pensiilor precizează că pensionarii 
a căror pensie rezultată din calcul 
este între 1 201—1 380 lei vor be
neficia de majorarea de 15 la sută. 
Pensionarii a căror pensie rezul
tată din calcul va depăși suma de 
1 380 lei, vor beneficia, după 1 ia
nuarie 1967, de pensia rezultată din 
calcul.

Pentru a înțelege mai bine felul 
în care se calculează majorarea de 
15 la sută dăm un exemplu: Să 
presupunem că unui pensionar i-a 
rezultat din calcul pensia .de 1 350 
lei. El va beneficia de , procentul 
majorat de 15 la sută. Deci se va 
face următorul calcul: 1200X
15% = 180 lei. Această sumă se a- 
dună la cei 1 200 și rezultă 1 380 
lei cîl.va primi pensionarul respec
tiv după 1 ianuarie 1967.

DE PARTID
caljtății 
capitale 

centrul a- 
de parlid și a

portantele succese obținute, în pe
rioada analizată, de . colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. In

Una dintre hi-rările importante încredințată în ultimul timp lă
cătușilor secției ajustai de Ia U.R.U.M.P. a fost executarea unor țrolii 
de siguranță (în clișeu) necesare mașinilor miniere. De curînd lucra
rea a fost terminată fiind acceptată de C.T.C.

îmbunătățirea continuă a 
produselor și a reparațiilor 
s-a aflat necontenit în 
tenției comitetului
conducerii uzinei. Această problemă 
a constitutit de altfel obiectul unei 
analize a comitetului de partid. 
Drept urmare a măsurilor luate, în 
perioada analizată calitatea produ
selor s-a îmbunătățit simțitor. In 
urma sporirii exigenței comuniști
lor, procentul rebuturilor a scăzut. 
La piesele turnate din oțel față de 
indicele admis de 5 la sută rebu
turile au fost reduse la 3,9 la su
tă, iar la piesele din fontă de la 4 
la sută rebuturile s-au redus la nu
mai 2,54 procente. Atenția sporită 
a întregului colectiv a determinat 
și reducerea simțitoare a rebutu
rilor la piesele prelucrate.

Deși ș-au obținut succese, nu poa
te fi trecut cu vederea faptul că se 
mai întîmplă ca uzina să primească 
reclamații diin partea exploatărilor 
minere cu privire la executarea 
unor reparații sau piese.

•— O cauză care determina exe
cutarea unor lucrări de calitate ne
corespunzătoare este slaba, califi
care pe care o au^unii muncitori- a 
spus tov. VLADISLAV PETRU din 
secția construcții metalice.- Aceas- 
lă, situație poate fi remediată 
mai 
unor

Problema calității 
preocupat și pe alți 
discuții.

— Numaț prezența 
torilor la serviciu
tă — a precizat ing. CRĂCIUN DU
MITRU. Prezența lor la locul de 
muncă este indisolubil legată de 
randament și de calitatea . pieselor 
executate. In această direcție, con
sider că membrii de partid din uzi
nă au un cuvînt greu de spus. Ei

prin organizarea • temeinică 
cursuri de calificare. ■ 

producției 
participant!

nu-
a

a 
la

fizică a lucră- 
nu este suficien-

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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sînt chemați să creeze o puternică 
opinie de masă împotriva Celor care 
rebutează piesele ce li s-au încre
dințat spre execuție.

Mișcârii de inovații — 
toata atenția

Mai mulți vorbitori au arătat că 
activitatea de inovații și raționa
lizări nu corespunde posibilităților 
existente în uzină. Deși în perioada 
analizată din cele 101 inovații pre
zentate cabinetului tehnic, 83 au 
fost aplicate’ adttcînd economii 
poșt-calculate de 740 000 lei, se 
putea face mai mult.

-L. Corpul tehnic — a spus tov. 
TOLVAY ALEXANDRU, inginerul 
șef al uzinei — trebuie să acorde 
In viilor mgi mare atenție stimulării 
mișcării de inovații și raționalizări. 
Este inadmisibil ca o secție atît de 
importantă ca cea de construcții me
talice să nu prezinte cabinetului teh
nic nici o inovație timp de un an. 
Trebuie, prin urmare, să punem cu 
toții umărul pentru ca mișcarea de 
inovații să ia, în uzină, proporții de 
masă.

— La noi sînt multe rezerve in
terne hefolosite, a relatat tov. PA- 
NBSOT PANTILIE, din secția con
strucții metalice. Avem tovarăși ca
re au dovedit, în diferite îm
prejurări, că au inițiativă. Ceea ce 
ne lipsește însă este ajutorul mai
ștrilor și tehnicienilor. Dacă-1 vom 
avea, am convingerea că vot fi ino
vații șl în secția noastră.

Accent mai mare 
pe munca cu tineretul I

Participant!! la discuții au arătat 
CI multe din abaterile ce se fac în 
uzină 8înt săvîrșite de către tineri. 
Ce denotă acest fapt ? 03, deși un 
număr apreciabil de membri ' de 
partid sînt Încă uteciști, ei n-a-u 
desfășurat totuși o muncă sistema
tică în rîndul celorlalți tineri spre

REFLECȚII

Educația sanitară și alimentația rațională
Am fost de câteva ori 

prin mină și, printre al
tele, am urmărit și ce 
mănincă minerii. Ce am 
constatat ? Aproape fie
care om Iși aduce de a- 
caaă aceeași mîncare. 
Or, o astfel de alimen
tație monotonă are pînă 
la urmă drept consecin
ță slăbirea organismului 
în general și a stoma
cului în special. Ar tre
bui, așadar, ca cineva 
să se ocupe mai mult de 
oameni? să le explice 
cum trebuie să se hră
nească igienic și rațio
nal un om care munceș
te în subteran.

determina să adopte o atitudine 
înaintată față de muncă. Nu s-a 
dus' o muncă susținută în aceas tă 
direcție nici de către comitetul 
U.T.C. și nici de comitetul de 
pattid. Numai astfel se poate ex
plica faptul că uneoti adunările ge
net ale n-au putut fi ținute, nefiind 
prezentă majoritatea tinerilor,- că 
alteori tinerii, deși solicitați, n-au 
participat la acțiuni obștești, la ac
tivitatea culturală etc.

Mai mulți vorbitori au relevat că 
una din cauzele care a determinat 
slăbirea muncii U.T.C. este schim
barea, de trei ori în cursul acestui 
an, a secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină. Nici n-apuca omul 
sâ. se familiarizeze cu tinerii și 
era schimbat.

Luind cuvîntul în încheierea dis 
cuțiilor, tovarășul BIAJ TRA1AN 
membru al Biroului Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului, a dat 
prețioase indicații privitoare la pro
blemele ce vor trebui să stea in 
atenția comitetului de partid, a co
muniștilor din uzină în perioada ca
re urmează Printre altele vorbitorul 
a subliniat necesitatea pregătirii ac
tivității uzinei în așa fel îneît să rea
lizeze, încă din prima Zi a anu
lui viitor , indicatorii de plan 
prevăzuți pentru 1967. In această 
direcție se cere îmbunătățită sub
stanțial aprovizionarea uzinei cu 
materialele necesare executării co
menzilor. Trebuie sporită la maxi
mum exigența față de calitatea re
parațiilor și a pieselor ce se exe
cută la U.R.U.M.P. Comitetul de 
partid, comuniștii vor trebui să des
fășoare o susținută muncă politică, 
mai ales în rîndul tinerilor, pentru 
a le ridica conștiința profesională. 
Membrii de partid sînt chemați să 
mobilizeze în jurul lor întregul co
lectiv al uzinei pentru a crea o pu 
tern!că opinie de masă împotriva a- 
celora care sSvîrșesc abateri de la 
dlstdpllnă.

In cadrul I.S.S. Petro
șani, printre problemele 
ce ne stau în atenție 
sînt: epidemiologie, igie
na comunală a muncii, 
igiena școlară, alimenta
ră și în line și educația 
sanitară —- domeniul cel 
mai complex, mai multi
lateral al activității noas- 
Ire.

Educația sanitară în
cepe cu Îngrijirea miini- 
lor la o coafeză sau tă
iatul unghiilor la Un șco
lar sau curățenia halatu
lui la un vînzător de a- 
limente și se termină cu 
educația gravidei, cu mo
dul rațional de alimenta
ție a muncitorului sau

cu fierberea seringilor la 
o circă sanitară. Educa
ția sanitară este educa
ția bunului simț și nu 
există nici o latură a 
vieții sociale in care ea 
să nu-șl aibă cuvîntul 
de spus.

Valea Jiului este un 
bazin in plină construc
ție, oamenii muncesc in 
trei schimburi, depun e- 
forturi pentru a da eco
nomiei naționale cărbu
ne, energie. Noi medicii, 
la rîndul nostru, trebuie 
să mărim eforlul în di
recția educației sanitare. 
Este necesar ca medicii 
să găsească metode a- 
decvale fn acest scop;

Barajul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.

POȘTA REDACȚIEI
Despre o călătorie efectuată cu 

autobuzul pe ruta Lupeni—DevĂ 
ne scrie Iov. ROSA MARIA, soră 
ia spitalul unificat din Vulcan : 
„Șoferul conduce cu foarte mare a- 
tenție, taxatorul Dudaș Ambrozie 
se îngrijește ca toți pasagerii să 
albă loc, să stea comod. La urcare, 
călătorii salută iar la coborîre u- 
rează celor care rămân în auto
buz „călătorie plăcută".

Când vom putea scrie și despre 
transportul în comun din Petroșani 
fapte asemănătoare ?

Tov. IANC ROMULUS, mecanic 
în abatajul frontal nr. 3 est de la 

să se folosească de ace
le utile mijloace ca pli
ante, broșuri etc. cu sfa
turi și îndrumări tipări
te sau imprimate pe pe
liculele de cinema, mij
loace puse la dispoziția 
lor să ajungă la cei că
rora au fost destînate 
pentru a-i îndruma ia 
o viață rațională. Să nu 
uităm două - lucruri: în
tâi, că aceste mijloace 
au costat bani mulți; în 
al doilea' rând Că sănă
tatea poporului este in
finit mult mai scumpă.

L’r, MORAR U LEONIDA
Medic primar 

l.S.S. Petroșani

mima Lupeni ne scrie despre fap
tul că la această exploatare a intrat 
în funcție un abataj frontal susți
nut metalic și înzestrat cu un 
transportor puternic. In aceeași co
respondență, tov. lame ne scrie 
despre o inițiativă, despre alege
rea șistului vizibil^ o ședință de 
grupă sindicală, adunarea genera
lă de partid din schimb etc,

Prea multe aspecte tratate Intr-o 
singură corespondență, tovarășe 
Tanc. Vă propunem să scrieți despre 
o singură chestiune dar s-o tratați 
cit mai complet...

Tov. OLIVER EMIL, din Iscroni: 
ne scrieți despre impresia plăcută
ce v-a făcut-o deservirea la maga
zinul „Alimentara" nr. 56 din Is
croni. Ne mai faceți cunoscut nu
mele a trei vînzători conștiincioși. 
Prea puține elemente chiar și pen
tru o știre. De asemenea, nu am 
înțeles despre ce secție sau atelier 
este vorba în corespondența „Pro
misiuni da, realizări nu".

Iată și o știre scurtă dar suficient 
de completă. Ne-a trimis-o cititorul 
nostru IORDACHE IULIAN, din 
Vulcan :

„La Liceul dim Vulcan, din iniția
tiva profesorilor de fizică și mate
matică, în laboratorul școlii au fost 
prezentate filmele „Suprafețe și cor
puri geometrice", „Locul geome
tric", „Despre mișcări și accelera
ții". Filmele au fost urmărite cu 
deosebit Interes de către elevi de
oarece tratau teme referitor la 
care ascultasem predări".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PITEȘTI:

La Darametiii 
tehnico «milei pfoietfDtl
-Uzina de aluminiu Slatina 

produce la parametrii tehni- 
co-eonomici proiectați. In le
gătură cu această performan
ță obținută cu aproape un an 
de zile mai devreme, ingine
rul Constantin Spoitu, direc
torul uzinei a declarat : „A-
tingerea capacității de produc
ție prevăzută în proiect s-a 
realizat datorită îmbunătățirii 
procesului tehnologic de fa
bricație a aluminiului în toate 
fazele sade. Astfel, la secția 
electroliză am elaborat para
metrii de funcționare a cure
lor la intensități mai mari de 
curent ; randamentul de cu
rent a crescut astfel cu 86 Ia 
sută, ceea ce reprezintă pro
ducția medie pe cuvă zl de 
420—425 kg aluminiu cît ara 
prevăzut pentru capacitatea 
finală. In secția turnătorie, 
prin introducerea fluxurilor la 
elaborarea șarjelor a scăzut 
sub 20 la sută cantitatea de 
aluminiu rămasă In zguri, rea- 
Iizîndto-se Implicit o creștere, 
a producției finale. Pentru a 
putea face față cerințelor spo
rite de anozi, în secția cu a- 
cest profil a fost îmbunătățit 
ciclul de coacere, capacitatea 
cuptorului sporind cu 11 la 
sută.

CLUJ:

Un receasUmlat 
I
I
I
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al piiiiilor iJaltaare
Ornitologii clujeni au efea- 

luat de curind un interesant 
recensdminl ai păsărilor răpi
toare. Ei au stabilit, Ia urma 
observațiilor efectuate in intui
ții Carpați, ca și în citeva fi- 
auturi din Transilvania, cd 
vulturii aceste adevărate 
podoabe ale văzduhului mun
ților noștri sînt pe cale de dis
pariție. A loș notafâ o singu
ră pereche de vulturi bruni în 
Retezat, dar iară o dovadă cer
tă că ea ar fi cuibărită aici. 
De asemenea, au fost observa
te doar două exemplare de 
acvilă porumbacă mare, și un 
număr restrîns de acvile de 
cimple și de stincă. Același fe
nomen s-a constatat și la o 
serie de răpitoare. Folositoare 
economiei agrosilvice, cum ar 
fi, de pildă, viesparul, șerpă
rii!, vinderelul de seară, șoi
mul mare.

Pornindu-se de la aceste 
constatări, s-au propus măsuri 
concrete cate să ducă Ia o 
ocrotire sigură 7r~acestor mo
numente ale natutii.

(Agerpres)

Comisia pentru răspândirea cunoș
tințelor științifice din cadrul Comi
tetului orășenesc pentru cultură și 
artă a desfășurat în acest an o ac
tivitate rodnică. Numărul acțiunilor 
întreprinse în mijlocul oamenilor 
muticii este de Ordinul sutelor, iar 
al participanților la aceste acțiuni 
numără multe mii. Comisia a fost 
preocupată de creșterea calității ac
țiunilor, de eficiența lor, de pătrun
derea cît mai adîncă a cunoștințe
lor de știință, politică și cultură în 
mijlocul maselor de oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Colectivele 
care s-au deplasat pe teren Sf-au 
străduit și au reușit într-o bună mă
sură ca prin conferințele și expune 
tile ținute să facă cunoscute oame
nilor muncii tradițiile de luptă, cul
tură și viață ale poporului nostru, 
bogățiile și frumusețile patriei, să 
popularizeze documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, să 
răspândească la sate cunoștințe din 
domeniul medicine! umane și vete
rinare, ai zootehniei și legislației 
muncii, teme din domeniul științe
lor naturii, să combată misticis
mul. Mulți dintre conferențiați au 
folosit în discuții un limbaj colorat, 
plastic, pe înțelesul oamenilor, au 
dat conferințelor și expunerilor un

ACȚIUNI MAI INTERESANTE, 
MOBILIZARE MAI BUNĂ

caracter de actualitate, au solicitat 
opinia maselor asupra căror pro 
bleme să mai discute, asupra că
rora să insiste mal mult pentru a 
lămuri mai bine anumite lucruri. 
Și doleanțele oamenilor au fost în
totdeauna satisfăcute.

La activitățile desfășurate și-uu 
adus contribuția un mare număr de 
intelectuali: profesori, medici, ju
riști ca î Ponova Teodor, David Ma- 
rilu, Fodor Kalman, Miciora Ale
xandru, Păunescu Dumitru, Verzan 
Marin, Bălan Ion, Stănescu Alexan
dru. Bineînțeles, numărul lor este 
mult mai mare.

Dar dacă brigăzile științifice au 
parcurs un drum ascendent In acti
vitatea lor, dacă mulți dintre mem
brii comisiei și ai colectivelor de 
conferențiari au avut rezultate bu
ne, au existat în acest important 
aomeniu de activitate al Comitetu
lui orășenesc pentru cultură și ar
tă si unele lipsuri care vor trebui 
să constituie semnale pentru îm
bunătățirea activității de viitor.

Unsori, unii conferențiari nu s-au ■ 
deplasat la locul ținerii acțiunii! ori 
s-au deplasat cu întîrziere. Nu de 
puține ori expunerile n-au avut un

PE MARGINEA PLENAREI 
COMITETULUI ORĂȘENESC 
PENTRU CULTURĂ Șl ARTĂ 

PETROȘANI

fir conducător, li s-a dat curs îne
cam:. neieușind să capteze atenția 
auditoriului. Alteori conferințele au 
fost neinteresante sau chiar străine 
de aspectele locale, pe alocuri greu 
de înțeles, sărace în conținut. O 
altă lacună a fost aceea că nu toți 
membrii comisiei au fost antrenați 
în muncă, far planurile de activi
tate au fost modificate uneori cu 
prea multă Uțurintă făta un motiv 
întemeiat. Nici biroul Gamitetiu- 
lui orășenesc pentru cultură și artă 

h-a urmărit mai îndeaproape mo
dul cum se țin acțiunile pentru a 
putea remedia la timp eventualele 
deficienje.

Darea <le seamă asupra activității 
depuse de comisia pentru răspîn 
dir*a cunoștințelor științifice si 
planul de muncă pe perioadă- iernii 
au conținut unele măsuri pentru 
îmbunătățirea pe viitor a muncii, a- 
preciate de participanții la discuții 
șt completate cu unele propuneri 
concrete, personale, ale acestora. 
Planul de măsuri pe perioada de 
iarnă este foarte bogat, poate chiar 
prea încărcat, cum au afirmat unii 
vorbitori. Tovarășul Micioîa Ale
xandru, de pildă, a propus ca numă
rul acțiunilor să nu fie atît de mare, 
ci să se acorde mai multă atenție 
pregătirii acestei a, conținutului Ier, 
tematicii, modului de organizare și 
desfășurare și mai ales, mobilizării 
oamenilor. Este foarte important — 
a spus tovarășul David Iosif — să 
se asigure sălile corespunzătoare 
pentru desfășurarea acțiunilor noas 

lre, ca și mobilizarea oamenilor. 
Atenție sporită va trebui să acor
dăm — a concretizat tovarășul Ver
zan Marin — întocmirii conferințelor 
și expunerilor, tuturor acți-ini- 
lor pe car. le erganizăm. Să le 
facem mai interesante, să le redăm 
cît mai pe înțelesul oamenilor, să 
folosim un limba] plastic, accesi
bil. Numai așa îi vom atrage pe cei 
pentru care le pregătim. Tovarășa 
Brănișteanu Maria, președinta Co
mitetului orășenesc al femeilor a 
arătat că în unele localități rurale 
influenta concepțiilor mistice e 
încă puternică și că în această di
recție va trebui să ne orientăm mai 
mult munca noaslră de viitor.

Si alți vorbitori au adus în dis
cuție problema mobilizării oameni
lor la acțiunile organizate exem
plul cel mai negativ în această pri
vință constituindu-1 Lonea. De ase
menea, e necesar să fie angrenați 
toți membrii comisiei $1 mal mulți 
intelectuali la acțiunile organizate; 
acestea să fie minuțios pregătite, 
popularizate din timp, să aibă o te
matică variată, interesantă, să <=e 
aleagă cu dîscernămînt orele și lo
curile de ținere a lor.

D. GHEONEA
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muncii
(Vrmare d*n pag. l-a)

tre în acest domeniu de 
activitate, ne mai în
greunează și șantierul 
T.C.M.M. care de un an 
de zile trebuia să ne pre
dea o nouă moară de 
rambleu, obiectiv care 
nici la această oră nu 
este pus în fuinctie.

Sîntem rămași mult în 
urmă cu aprovizionarea 
de iarnă la lemn de mi 
nă rășinos și ciment pen
tru lucrările de investi
ții. Cu toate că îurnizo- 
rii ne trimit lemn în can
titățile cerute, chiar și 
mal mult, nu avem nici 
Spațiu de descărcare și 
nici bra(e de muncă pen
tru stivuire și depozita
re. Deși sîntem în prag 
de iarnă, nu avan o ma
gazie pentru aprovizio-^

narea cu ciment. Șd a- 
ceasta tot din cauza to
varășilor de la T.C.M.M. 
In primăvara acestui an, 
ne-au cerut să demolăm 
magazia veche ca pe a- 
cest teren să construias
că un siloz nou. A tre
cut vara, chiar și toam
na, dar silozul nu a fost 
terminat. In aceeași si
tuație se află și depozi
tul de material de masă. 
Or, e evident, asigurarea 
exploatării cu materia
lele de masă în cantități 
suficiente constituie o 
cerință de prim ordin 
pentru crearea unor con
diții optime de securi
tate.

Iată și ce ne-am pro
pus să întreprindem în 
viitor pentru îmbunătăți
rea protecției muncii. In 
primul rînd, să lichidăm

cu formalismul care mai 
există în măsurile pe 
care Ie întreprind unele 
cadre de . conducere ale 
exploatării noastre în 
domeniul protecției mun
cii, să punem în conti
nuare un accent deose
bit pe calitatea contro
lului pe care-1 exercită 
personalul tehnic la lo
curile de muncă, in ve
derea creșterii exigenței 
față de abaterile de Ia 
disciplina de producție 
și de Ia normele de teh
nica securității muncii. 
Plasarea optimă a lucră
rilor de întreținere a căi
lor de acces și aeraj ne 
va preocupa de aseme
nea.

Intensificarea muncii 
de propagandă este, de 
asemenea, o măsură de 
care trebuie să uzăm

mai insistent In perioa
da care urmează — a- 
vînd în vedere posibili
tățile noastre. Sîntem 
hotărîți să ne ocupăm 
cu perseverență de ridi
carea gradului de cali
ficare al personalului 
muncitoresc; să înlătu
răm cu desăvlrșire su
perficialitatea care mai 
există în controalele ce 
le execută personalul e- 
lectromecanic asupra u- 
tilajelor din subteran.

Toate aceste obiecti
ve au fost cuprinse în- 
tr-un plan de măsuri cu 
termene și responsabili
tăți precise, plan care 
va deveni fapt deoarece 
dispunem de forțele ne
cesare și acționăm cu 
toată perseverența pen
tru realizarea lui.

PE
Schimb util «le păreri 
la Școala generală din Iscroni

SPORT La Liceul din Vulcan

Voleiul cucerește 
noi adepți

PROFILr ------------------ .

Activistul 
voluntar

Pasiunea pentru sport, trăită 
cîrtdva cu intensitate, nu disi 
pare. Ea rămîne pasiune chiai 
dacă anii, neiertători, iți adau
gă ocale in picioare, chiar da
că părul ți-e brăzdat de ghio
cei. Activistului sportiv .din 
lotografie, anii nu i-au presă
rat ghiocei in păr. Și aceasta 
pentru că ei nu-s prea mulți, 
dar nici prea puțini incit să-i 
mai permită prezența la ștartui 
întrecerilor.

Dar pasiunea pentru sport 
incă-i puternică la tovarășul

Anger Andrei. Este mai
stru electromecanic la sec
torul IV al E.M. Petrila, unde 
se bucură de stima și prețuirea 
ortacilor. In timpul liber este 
activist sportiv voluntar. A- 
ceasta de 13 ani fără întreru
pere, iar de 8 ani este și pre
ședintele comisiei orășenești 
de atletism Petroșani. Și neo
bositul activist voluntar și-a 
îndeplinit întotdeauna sarcinile 
sportive. Mereu pe stadioane, 
acolo unde se disputau diierite 
concursuri atletice, tovarășul 
Anger a acumulat de-a lungul 
anilor o bogată experiență, care 
îi e de un real folos in acti
vitate. De multe ori prezența 
sa pe stadioane a condus la 
buna organizare și desfășurare 
a întrecerilor, le-a asigurat un 
caracter ordonat. $i tot de mul
te ori rezultatele obținute de 
sportivi pe stadioane sau pe 
pîrtiile de schi au fost comu
nicate ziarului de coresponden
tul voluntar Anger Andrei vd- 
zînd la timp lumina tiparului.

■ Activitățile de președinte ai 
comisiei orășenești de atletism, 
de activist sportiv voluntar, 
de corespondent voluntar al 
ziarului și de maistru electro- 
mecanic în aceiași timp se îm
bină armonios la tovarășul An
ger Andrei, făcind din dinsul 
un exemplu de conștiinciozita
te în muncă, oricare ar fi ea.

D. G.

Numeroși elevi și eleve de la 
Liceul Vulcan au participat zilele 
trecute la un reușit concurs volei- 
bailisitic, organizat în vederea de- 
pistă-rii elementelor talentate pen
tru , întărirea echipei de bază a șco
lii. De-a lungul a patru ore de joc. 
au fost desemnate echipele cam
pioane atiît la fote cît și la băieți. 
In întrecerea fetelor cîștigătoairea 
s-a profilat de la început, această 
fiind echipa claselor a Xl-a. La 
băieți, în schimb lupta a fost mai 
pasionantă, mai dinamică. Ea s-a 
diait între selecțicmota claselor a 
IX-a și a X-a și echipa claselor a 
Xl-a. După patTU seturi scorul era 
egal: 2—2. Ultimul set s-a dispu
tat sub semnul unei lupte dîrze și 
a fost favorabil elevilor din clasele 
a Xl-a. Cei dintr-a IX și a X-a au 
trebuit să plece steagul și aceasta 
nu fără eforturi, fără a da emoții 
celor... mari.

Gu acest prilej s-au evidențiat 
mulți elevi cu reale calități volei- 
balistice : G-î-rjoabă Mihaela, Sta- 
mate Dumitra, Jula Lucia, Kelemen 
Chariots, Gurtavenco Alexandru, 
Toth Ștefan, Ardeleanu Emil.

G. SANDU
elev

Țelul școlii și al organizației de 
pionieri este comun — de a instrui 
tînăra generație, de a educa copiii 
în spiritul dragostei față de patrie 
și de muncă, de a-i învăța să fie 
cinstiți, harnici, disciplinați, de 
a-j deprinde cu modul de compor
tare civilizată in societate.

Aceste probleme au constituit te
ma schimbului de păreri între pro
fesorii comandanți de detașamente 
oare sînt în același timp și diri
ginți de clase la Școala generală din 
Iscroni. Schimbul de păreri, discuți
ile purtate, au fost utile pentru 
munca de viilor cu pionierii. Cu 
acest prilej s-a relevat specificul 
muncii pionierești care trebuie să fie 
caracterizată prin fantezie, variații, 
originalitate, dar nu lipsită de con
tingență cu activitatea didactică, 
ci împletită organic cu aceasta. Toc
mai de aceea profesorii diriginți ca
re se ocupă de instruirea elevilor 
sînt și comandanți de detașamente, 
pentru a se putea ocupa de educația 
acestora în cadrul organizației de 
pionieri. „Planul orelor de dirigen- 
ție trebuie coordonat cu planul de 
activitate al detașamentului de 
pionieri — a fost de părere tova
rășa profesoară Moldovan Maria. 
La clasa a Vll«a la care sînt diri
gintă, deoarece elevii sînt mai 
mari, mi-am propus să discut cu ei 
la câteva ore despre ținută și com
portare civilizată, iar în cadrul de 
•așamenlului de pionieri vor fi sa

tirizați prin caricaturi sau în pro
gramele brigăzilor artistice de agi
tație cei certați cu disciplina. La 
propunerea lor, vom organiza o ex« 
cursie în Petroșani, iar pentru a le 
stimula spiritul de organizare îi voi 
lăsa ca singuri să inițieze unele 
acțiuni, să le pregătească".

Comandanta detașamentului de la 
clasa a V-a, profesoara Pascatu Ev- 
ciochia a subliniat faptul de a se 
acorda o mare atenție laturii spec
taculare pe care trebuie s-o îm
biate acțiunile pionierești. Aceasta 
nu numai că îi atrage pe pionieri Ia 
diferitele forme de activitate, dar 
le stimulează interesul, pasiunea 
pentru anumite acțiuni. De exemplu, 
o excursie poate fi didactică dar i 
se poate imprima un caracter mai 
larg, mai atractiv, mai vesel.

In acest sens, Consiliul pionieresc 
al școlii a oropus organizarea unei 
excursii cu unitatea de pionieri In 
regiune pentru a-i cunoaște monu
mentele istorice — prețioase ves
tigii ale trecutului poporului nos
tru.

Schimbul de păreri între profe
sorii diriginți — comandanți de 
detașamente — de la Școala gene
rală Isbroni a fost deosebit de util, 
părerile, discuțiile purtate fiind un 
ajutor prețios în munca pioniereas
că de viitor.

TITU CORNEA
comandantul unității de pionieri 

Iscroni

PROGRAM DE RADIO
18 noiembrie

Mina Dîlja este înzestrată cu instalații moderne de mare capacitate 
Care asigură în subteran condiții optime de muncă și siguranță.

Fotografia înfățișează stația de ventilatoare de la suprafață cu o ca
pacitate de 2 500 mc/minut, dată anul acesta în funcțiune.

F O T B A 1,

Mitllggata olimpiii 
a terminat la egalitate 
ni echipa de tineret 
a B. f. taman?

Ieri pe stadionul Republicii se
lecționata olimpică a țării noastre 
la fotbal 'a terminat la egalitate: 
1—1 (1—1) cu echipa de tineret a 
R. F. Germane. Scorul a fost des
chis în minutul 3 de fotbaliștii ro
mâni. Dumitriu II i-a pasat exce
lent lui Ion Ionescu care în poziție 
favciabilă a marcat ireparabil. Oas
peții au egalat în minutul 24 prin- 
tr-o lovitură de la 11 m executată 
de Muller. Penaltiul a fost acordat 
în urma unul alac neregulamentar 
a lui Boc asupra lui Heynckes. Du- 
Dă pauză, fotbaliștii noștri au atacat 
mai mult și au dominat însă apăra
rea oaspeților a jucat cu multă pre
cizie evitînd schimbarea scorului.

In decursul jocului s-au remarcat 
de la gazde Constantinescu, Boc, 
Jarcaiski si Ionescu, iar de la oas
peți Bella Mu]Ier și Hevnkes. Arbi
trul italian Francesconi a condus 
următoarele formații : ROMÂNIA 
echipa olimpică): Constantinescu, 

Surdan, Bcc, Florea, Deleanu, Dinu, 
Jamaiski, Năsturescu (Năftănăilă), 
Dumitriu II, Ionescu, Gyorfi (Mol
doveanul. R. F. GERMANĂ : (ti
neret) : Nigbur, Wittman, Bella, As- 
sauer. Vogts, Muller (Wimmer), El- 
fert (Rumor), Nafziger, Saborcw- 
ski, Heynckes, Neuberger.

PROGRAMUL I: 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 me- 
teO-rutier; 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de dimineață; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
leo-rutier; 7,15- Program de mar
șuri; 7,30 Refrenele dimineții; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntece și 
jocuri populare,- 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Orchestra de muzică populară a 
Casei de cultură din Șimleu.1 StMva- 
miei,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 
„Jccu-i din bătrîni lăsat"; 10,30' 
Vreau să știu; 10,55 Recitalul so
pranei Arta Florescu; 11,20 COOR- 
NATE CULTURALE; 11,35 Muzică 
■ușoară; 11,45 Doiinterpreti de fol
clor : Angela Buciu și Nicu Cos- 
tache; 12,00 BULETIN DE ȘTIPL 
Buletin meteorologic; 12,10 Selec- 
tiur- din operete de Lehar, 12,36 
Cîntece patriotice; 13,10 Muzică 
ușoară românească; 13,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre- 
„Toate pînzele sus" de Radu Tu- 
doran; 16,50 Studioul tînărului in
terpret ! Petrua Mederus — violă; 
17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 
Muzica și natura; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 Varietăți muzicale- 18,40 
RADIOSIMPOZION; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei : „Secretul meu" de 
Elly Roman; 19,35 Concert de melo
dii românești; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Concert de me
lodii românești (partea a II-a); 21,05

ATENȚIUNE, PĂRINȚII; 21,20 De 
la un cîntec la altul; 22,00 RADIO
JURNAL, Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Din viața de concert a 
Capitalei; 23,05 Muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutiar; 14,08 Almanah 
sonor; 15,00 Orchestra de muzică 
populară „Miorița" din Brașov, 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Soliști de muzică ușoa 
ră : Aida Moga și Georges Guetâry- 
16,30 LECTURA 1N FOILETON PEN
TRU TINERII ASCULTĂTORI:

TELEVIZIUNE
17 noiembrie

14.30 FOTBAL : România—Po
lonia. Transmisiune de la 
Ploiești ;

18,00 Pentru cei mici: Filmul 
„Aventura veselă". Pen
tru tineret: „România pi
torească 1966. Pe Dunăre, 
(emisiunea III-a);

18,50 Publicitate ;
18,58 Ora exactă ;
19,00 Telejurnalul de seară ;
19,20 Buletinul meteorologic ; 
19,23 Desene animate ;
19.30 Orașele muzicii: Stock

holm;
20,00 Filmul Lily ;
21,15 Debuturi: Transmisie de 

la Clubul Finanțe-SărtCi ;
22.30 Telejurnalul de noapte ;
22,40 închiderea emisiunii.

iniieprinilHea niiogaii SalseQ-tliinaienia Dm 
angajează 

Cabanier la cabana Straja 
Condițiile de angajare sînf cele prevăzute 

de H.C.M. nr. 1053/1960.
Informații suplimentare la I.R.B.C. Sectorul 

cabane Petroșani.
(Agerpres)
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Lucrările Congresului 
al IX-lea 
al Partidului 
Comunist Bulgar

SOFIA 16. — Trimișii special A- 
gerpres, G. Prisăcaru și G. Linte, 
transmit: Miercuri la Sofia au con
tinuat lucrările Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist Bulgar.

în cadrul discuțiilor pe marginea 
rapoartelor au luat cuvîintul Țveta 
Chiuleva, secretaru-1 Comitetului o- 
răișonesc Kirdjali al P.C.B., Atanas 
Pîrvanov, președintele Sfatului 
popular regional Miihailovgrad, in
giner Boian Djorjinov, sec-retar al 
Comitetului de partid al Uzinei 
constructoare de vagoane din Drea- 
novo, Todor Stoicev, pri.m-secretar 
al Comitetului regional Varna al 
P.C.B., Todor Kolev, Erou al muncii 
socialiste, brigadier la Cooperativa 
agricolă de nruncă din sa-tul Obe- 
dinenie, regiunea Veliko Tîrnovo.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții unor partide comuniste 
și. muncitorești.

Lucrările Congresului continuă.

Primele rezultate
din Brazilia

JANEIRO 16 (Agerpres). 
rezultate' ale alegerilor 

desfășurate marți în 
confirmă pronosticurile

RIO DE
Primele 

legislative 
Brazilia
observatorilor. Cu toate că nu au 
devenit încă cunoscute cifre ofi
ciale, opoziția reprezentată de Miș
carea democratică braziliană deține 
potrivit agenției France Presse un 
oarecare avantaj în mariîe centre 
urbane de pe coasta Atlanticului, 
iar candidaiți-i guvernamentali con
duc în zonele rurale din interio
rul țării.

Potrivit observatorilor procentul 
buletinelor de vot anulate și a] 
alegătorilor care nu s-au prezen
tat la urne se situează în jurul 
a aproximativ 20 la sută din corpul

VIETNAM
Salutul președintelui Ho Și Min adresat forțelor 
armate și populației dintr-o regiune
Patriotii au zădărnicit o mare operațiune 
pelor interventioniste
Remanierea cabinetului sud-vietnamez

a fru

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

Delegația țării noastre s-a pronunțat 
fără echivoc în favoarea dezarmării 

generale

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 14 no
iembrie a fost doborît un alt avion 
american în zona Insulei Hom Me. 
Acesta este cel de-al 1 557-lea avion 
american doborît pînă în prezent pe 
teritoriul R. D. Vietnam.

domeniul
și trans-

te de această regiune în 
producției, comunicațiilor 
porturilor, în lupta împotriva pira
ților aerului, precum și în ceea ce 
privește menținerea 
rității publice.

★

ordinii și secu-

★
Intr-o scrisoare adresată forțelor 

armate și populației din regiunea 
Vinh Linti (Drovincia Quang Tril, 
președintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a salutat victoriile repurtate de 
acestea la 11 noiembrie, zi în care 
au fost doborîte șase avioane ina
mice și capturați numeroși piloți a- 
mericani. Președintele Ho Și Min a 
relevat, totodată, succesele obținu-

ale alegerilor

electorali brazilian. In unele state, 
ca de exemplu, Minas Gerais, pro
centul celor ce s-au abținut de la 
vot a atins 30 la sută. Subliniind 
că opoziția s-air putea să obțină 
un număr de 40 de noi mandate 
în Camera Depui a ții or, cercurile po
litice din Rio de Janeiro consi
deră că partidul de guvernământ 
„Arena" va continua totuși să de
țină majoritatea.

Zi-ua alegerilor a fost marcată 
ne unele incidente cărora autori
tățile guvernamentale caută să nu le 

politic. Potrivit 
datorită difem- 
ziua alegerilor 
în totali zece

dea un caracter 
datelor provizoriii, 
telor incidente, în 
și-au pierdut viața 
persoane.

„Orbâter-244 a fost „muiat44 
mai aproape de Lună

PASADENA 16 (Agerpres). — 
Specialiștii de la NASA (Adminis
trația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic) au procedat- la schimbarea 
poziției satelitului lunar „Orbiter-2". 
Satelitul a fost „mutat" mai aproa
pe de Lu-nă și înscris pe o orbită 
avînd punctul cel mai îndepărtat la

1 149 mile iar punctul cel mai apro- | 
piat la 31,3 mile.

La centrul de cercetări spațiala 
din Pasadena s-a anunțat că „Or
biter-2" a fost lovit de un microine- 
teorii, 
tă din 
ratele 
ter-2"

Ciocnirea — după cum rezul- 
semnalele transmise de apa- 
aflate la bordul lui „Orbî- 
— nu a provocat avarii.

Acțiuni provocatoare ale S. U. A. 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 16 (Agerpres). 
tia China Nouă i 
noiembrie o navă 
ricana a pătruns 
în apele teritoriale 
neZe în partea de 
lui fluviului Iantzi. 
și 16 noiembrie, 
tare americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chi-neze în

Agen- 
an-unță că la 15 

i de război ame- 
în opt rânduiri 
ale R. P. Chi- 
est a estuaru-
In zilele de 15 

trei avioane mil-i-

zona insulelor Yuftsi.n și Dun din 
provincia Guandum. Un purtător, de 
cuvînt <
Externe 
au-toriza-t 
tnent în legățură cu aceste acțiuni 
provocatoare întreprinse de nava 
de războii și avioanele militare a- 
mericane.

ai M-inisteruiui Afacerilor 
al R. P. Chineze a fost 

: să adreseze un avertis-

Noi semne de încetinire 
a activității economice în Anglia
LONDRA 16 (Agerpres). — Noi 

semne de încetinire a activității se 
remarcă în ultima vreme în econo
mia Angliei. Au fost anunțate re
duceri ale săplămînii de lucru în 
siderurgie cli scăderea corespun
zătoare a salariilor, iar concernul 
„Imperial Chemical Industries" a 
hotărî! încetarea întregii activități 
în ultima săptămână a acestui an 
în filialele sale din Pontypool, 
Gloucester și Doncaster. Concernul 
a mai concediat în august circa

1 000 de 
nylonului.

Pe de 
activității

muncitori din industria

altă parte, restrângerea 
în industria de construc

ții a determinat conducerea uneia 
d-i-n cele maii mari fabrici de cără
midă din Anglia „Marston Valley" 
să-și reducă producția cu 25 la su
tă. Fabrica a concediat recent 12,5 
la su-tă din efectivul muncitorilor, 
iar noua reducere a producției va 
afecta de asemenea, locurile 
muncă ale multor muncitori.

de

„Eliberarea" a- 
luptelor anga-

Agențiia de presă 
nunță că în timpul 
jaite în regiunea Tam Ku detașa
mente ale paitrioțiilor sud-vietna- 
miezi au zădărnicit o mare opera
țiune de curățire a trupelor inter- 
venționiiste, la care au participat 
cîteva batalioane. Atacurile prim 
surprindere, lansate de patrioți, au 
provocat pierderi grele inamicu
lui. Un batalion saigonez a fost 
decimat. Patrioții 
mare cantitate de

★

au capturat o 
armament

de 
de

instabilitate 
disensiunile 
șeful ju.n-

ofi- 
că 
că 

în- 
în-

După o perioadă 
politică, provocată 
din cadrul guvernulu-i,
tei militare de la Saigon, premie
rul Nguyen Cao Ky, a anunțat
miercuri o remaniere a cabinetu
lui sud-vietnamez. Crtînd surse 
ciale, agenția U.P.I. relatează 
patru miniștri, care afirmaseră 
junta militară transformă țara 
tr-un stat polițienesc, au fost
lăturați din guvern. Potrivit agen
ției France Presse, trei din cei 7, 
oare în timpul crizei politice din 
octombrie își anunțaseră demisia în 
bloc, au revenit asupra hotărîrii 
lor, consimțind să facă parte în 
continuare din actualu-l guvern.

TEHERAN 16 (Agerpres). — în
cordarea în relațiile dintre guver
nul iranian și campaniile petroliere 
străine în problema sporirii produc
ției de petrol, continuă să fie co
mentată în cercurile politice și în 
presa din Iran. Din surse oficiale, 
la Teheran s-a aflat că pentru 21 
noiembrie sînt în pregătire nego
cieri la Londra, între guvernul ira
nian și reprezentanții Consorțiului 
internațional al petrolului din Iran. 
(Consorțiul este alcătuit din 16 com
panii petroliere, îndeosebi ameri
cane, britanice și olandeze). Guver
nul iranian a cerut consorțiului să 
sporească producția de petrol, o

NEW YORK 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, Niaolae Ionescu, 
transmite: In Comitetul politic al 
Adunării Generale continuă dez
bateri pe marginea problemei de
zarmării generale și totale, care 
este examinată pe baza raportului 
Comitetului celor 18 de la Geneva. 
Participa.nților la lucrări le-aiu fost 
prezewtate pînă acum mai 
proiecte de rezoluție 
comandă secretarului 
tocmească u-n raport 
cințelor posibile ale
le folosiri a armelor nucleare, 
cere respectarea strictă a prevede
rilor protocolului semnat la Gene
va în anul 1925 cu privire la in
terzicerea folosirii armelor chimice 
și bacteriologice, se atrage atenția 
asupra pericolului pe care îl repre
zintă zborurile avioanelor cu 
me nucleare la bord dincolo 
frontierele naționale.

In ședința de marți au luat
vîntul, pentru a expune poziția 
țărilor lor față de problema dezar
mării generale, reprezentanții Ro
mâniei, Tunisiei, Marii Britanii, 
Bulgariei, Olandei și ai altor țări.

In intervenția sa, Mircea Ma-lița, 
adjunct al ministrufuii afacerilor

în care 
general 
asupra
unei eventua-

se

mu l le 
se re- 
sa îin- 
conse-

ar
de

cu-

externe, șeful delegație române la 
lucrările actualei sesiuni a Adună
rii Generale, a spus s

După cum am mai avut ocazia 
să arătăm, delegația română consi
deră că, pentru a aborda în mod 
realist problemele multiple și com
plexe ale dezarmării, trebuie să 
se aiibă în vedere, înainte de toate, 
că primejdia vitală pentru omeni
re o constituie cursa înarmărilor 
nucleare, existența și puterea de 
distrugere fără precedent a arme
lor nucleare.

Cursa înarmărilor, și în primul 
rînd pericolul nuclear pe care aiceas- 
ta îl generează afectează în egală 
măsură siguranța, dreptul la viață 
al tuturor popoarelor. Această rea
litate, oare impune pe prim plan 
dezarmarea generală, determină 
prioritatea absolută a dezarmării 
nucleare. ~ 
pus încă 
O.N.U.

In ce

O atare concluzie s-a im- 
la începutul activitățiide

privește, România s-a 
mod consecvent și fă-

o
pronunțat în
ră echivoc în favoarea dezarmării 
generale ca o cale sigură de înlă
turare a amenințării 
de asigurare a unei 
le pentru toți

de război și 
securități ega-

Informarea prezentată de U Thant 
Consiliului de Securitate i

NEW YORK 16 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U. U Thant, 
a informat luni Consiliul de Secu
ritate despre stadiul convorbirilor 
sale cu ministrul de externe al Por
tugaliei, Franco Nogueira, cu privire

sui să importantă de venituri pen
tru dezvoltarea economiei iraniene. 
Consorțiul a respins însă această 
cerere, aducînd o serie de argu
mente pe care guvernul iranian re
fuză să le ia în considerare.

Intre guvernul iranian și consor
țiu, afirmă agenția Associated Press, 
există o atmosferă de tensiune, 
ferindu-se la surse economice 
ciale, agenția remarcă faptul
„cererea formulată de șahul Iranului 
este logică", iar guvernul iranian se 
menține pe poziția cunoscută, ce 
rînd insistent ' sporirea producției 
de petrol cu 17,5 procente.

Re- 
ofi- 
că

teritoriile portugheze din Africa, 
a anunțat membrii consiliului că 
ultimul schimb de scrisori avut 
luna iulie cu Nogueira, acesta a 

„posibilității inițierii 
după încheierea dez-

generale ale actualei se-

la 
El 
în 
în
sugerat ideea 
de consultări 
baterilor 
siuni a Adunării Generale, la o dată
care, va fi fixată în raport de cir
cumstanțele create". In raportul pre
zentat, U Thant a subliniat Că dez
baterile generale din actuala sesiu
ne au luat sfîrșit la 18 octombrie și 
pînă în prezent nu s-a primit nici 
o informare din partea ministrului 
de al Portugaliei sau a mi
siunii Dermanente portugheze la 
O.N.U. în problema menționată.

Problema teritoriilor africane stă- 
pînite de Portugalia urmează să fie 
luată în dezbatere de Comitetul 
pentru teritoriile sub tutelă și neau
tonome în cursul săptămânii viitoa
re. Informarea făcută de U Thant 
Consiliului de Securitate răspunde 
și cererilor Comitetului menționat, 
care va ridica din nou problema 
respectării de către Portugalia a 
hotărîrilor O.N.U. care recomandă 
acordarea imediată a independenței 
acestor teritorii.

va

PE SCURT c PE SCURT • PE SCURT
• NEW YORK. — Consi

liul de Securitate s-a întrunit 
miercuri, la cererea guvernu
lui Iordaniei, pentru a exa
mina țîlîngerea iordaniană în 
legătură cu atacul întreprins 
la 13 noiembrie de forțele ar
mate izraeliene asupra teri
toriului acestei țări. La înce
putul ședinței, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a ci
tit un raport al Comisiei de 
control a armistițiului 
Palestina.

In cursul ședinței au 
cuvîntul reprezentanții
daniei, S.U.A., Marii Britanii 
și Izraeluilui.

0 KINSHASA. — Postul de 
radio 
marți, 
dio a 
care,
sală de conferințe și un labo
rator fotografic. După cum se 
precizează în comunicatul

din

luat 
lor-

Kinshasa anunță că 
la sediul postului de ra- 
izbucnit un incendiu 

deși stins, a distrus o

REDACȚIA. ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

l

transmis de radio Kinshasa, 
incendiul a fost provocat de 
„elemente reprezentînd marea 
fin-anță", ostile politicii actua
le a Republicii Congo (Kins
hasa).

• OTTAWA. — Indicele 
costului vieții în Canada este 
în creștere constantă începînd 
de cîteva lun-i, anunță Biroul 
Federal de Statistică din Ot
tawa. S-au înregistrat creșteri 
de prețuri la îmbrăcăminte, ar
ticole sanitare, tu-tun, 
și chirii.

alcool

dotat un batalion al trupelor 
sud-ooreene.

• PARIS. — Preșdintele 
Franței, Charles de Gau-lle, l-a 
primit pe primul ministru al 
Voltei Superioare, S. Lamiza- 
r-a, care se află într-o vizită 
la Paris. In cadrul convorbirii 
au fost examinate probleme 
ale situației economice din 
Volta Superioară.

Lamizana a fost primit, de 
asemenea, de primul ministr-u 
francez Georges Pompidou.

O SEUL. — Potrivit 
ției sud-coreene de 
S.UA continuă să

agen- 
presă, 

furnizeze 
armatei regimului de la Seul ar
mament modern inclusiv ra
chete. Se anunță că la 12 no
iembrie au fost descărcate în 
portul Pusan rachete teleghi
date cu care urmează să fie

• TEHERAN. — lin golful 
Persic se desfășoară manevre 
maritime militare ale CENTO, 
ia care participă nave aparți- 
nînd țărilor membre ale aces
tei organizații, priintre care al° 
S.U.A. și Angliei. Din partea 
Turciei și Pakistanului parti
cipă observatori. Manevrele 
se încheie la 18 noiembrie.
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