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Adunările și conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri 

eveniment de seamă 
organizațiilor noastre de

ж in

Economii 
la praful de cost

Colectivul minei Lupeni a o- 
cupat în acest an un loc fruntaș 
în întrecerea cu celelalte exploa
tări miniere din Valea Jiului. El 
a livrat centrelor siderurgice diD 
țară 50 875 tone de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de plan. 
Prin extinderea mecanizării ope
rațiilor cu volum mare de lucru, 
productivitatea muncii pe exploa
tare a crescut la 1,186 tone căr
bune pe post.

Creșterea producției și producti
vității muncii și preocuparea per
manentă a minerilor pentru redu
cerea cheltuielilor de producție 
au dus la obținerea unei econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 2 278 000 lei. 
Cele mai bune rezultate în aceas
tă direcție le-au obținut minerii 
sectorului III. Prețul de cost al 
fiecărei tone de cărbune extrase 
de ei în această perioadă revine 
eu aproape 3 lei mai mic față de 
planificat.
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Fier vechi pentru ofelării
In ziua de 28 septembrie a.c., 

la Lupeni s-a organizat în locali
tate o largă acțiune de muncă 
patriotică pentru colectarea de
șeurilor metalice; S-au 
$000 kg fier vechi.

Au muncit deosebit de 
obținînd rezultatele cele 
bune în cursul acțiunii
Mînzat Mircea, Danciu loan, 
fecu 
tai.

In 
luat
patriotică au fost invitați să par
ticipe seara la o reuniune tovă- 
răeșască.

colectat

Dorin, Pîțu Aurel/ Beiț

rodnic, 
mai 

elevii 
A- 

Pe-

auaceeași zi elevii care 
parte ia acțiunea de muncă
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Trei ortaci, . .
Vulcan : Ababei loan, ajutor miner (în fotografie primul din 
Pehoni Vaeile și Azamfiri Adam, vagonetari 
minerul Drob Gheorghe. Merrte ? Pricepuți în 
ruitori în lupta pentru îndeplinirea planului, 
mii la lemn de mină.

„Veniți peste o lână
Pronosticurile 

de tovarășul 
Gheorghe, directorul 
clubului muncitoresc din 
Lonea, în urmă cu a- 
proape o lună, s-au ade
verit în marea lor ma
joritate. „Veniți peste o 
lună — spunea dînsul 
— și atunci o să găsiți 
activitate culturală... Ști 
ți, abia acum am 
în primire și..." 

Acum lucrurile 
intr-adevăr altfel. Colec 
tivul clubului a munci 
în ultima perioadă ma 
sîrguincios. E drept că 
n-a fost tocmai ușor să 
se pună din nou pe 
„roate" activitatea clu 
bului, care o perioadă 
destul de lungă a lînce 
zit oarecum, dar cu spri
jinul organizațiilor de 
partid s-a reușit să se . 
facă lucruri frumoase 
Astfel, intr-un timp scurt 
au fost reactivizate o 
serie de formații artisti
ce ca brigada, corul, e- 
chipa de dansuri Și al
tele.

In ultima perioadă pe 
scena clubului au înce
put să apară mai 
artiștii amatori. De 
rînd, de pildă, a 
prezentată cu mult 
ces piesa „O felie 
lună". Apoi orchestra de 
muzică ușoară a prezen
tat un frumos program 
muzical. Nu peste mult 

v'^timp publicul din Lonea 
* ^Va asista la un program
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trei evidential în întrecerea socialistă la sectorul III 
stingă), 

în brigada condusă de 
organizarea lucrului, stă- 
pentru calitate și econo-

o

Hărnicia minerilor de la Uri
cani este bine cunoscută în Valea 
Jiului. In fiecare lună care a tre
cut din acest an ei au înscris pe 
graficele ‘Йе 'întrecere' rezultate tot 
mai frumoase în creșterea produc
ției și productivității muncii. In 
primele trei trimestre ațe anului, 
de exemplu, minerii uricăneni au 
extras din abataje 18 355 tone de 
cărbune cocslficabil peste plan. 
Sporul de producție a fost reali
zat în deosebi pe seama crește

rii productivi-tă- 
țij muncii, indice 

J care a atins pe
♦ exploatare
•
♦ 
♦ 
*

a- 
proape 1,500 
tone cărbune pe 
post.

în
In

Și în luna octombrie minerii de 
la Uricani continuă să se afle 
fruntea întrecerii pe bazin, 
numai 7 zile ei au extras pestă
prevederile planului 210 tone de 
cărbune. Și de această dată co
lectivul sectorului I a adus cea 

.mai mare contribuție la obținerea 
acestui rezultat. în abatajele 
lucrează brigăzile minerilor 
dorescu Stancu, < 
tor. Burtea Niță 
xandru din acest 
ținut randamente 

j cărbune pe post.
De la începutul 

în prezent minerii 
au livrat în total 
cărbune peste plan.

artistic dat de brigadă. J 
Se pregătesc intens și J 
coriștii, avînd în pro-* 
gram bucăți noi. •

Cu toate acestea tre-* 
buie să arătăm însă că* 
în munca desfășurată • 
aici sînt și unele nea-* 
junsuri. De pildă, se* 
poate vorbi despre ten-* 
dința de a pune ІЦ* 
scenă unele piese jucate* 
deja. De asemenea, se*
mai poate vorbi și des-* rose activității pe 
pre modul în care sînt* o desfășoară

*
♦

de *
♦
♦
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anino- 
se bucură 

Numeroși 
făcut în 

bibliotec

care 
Teo- 
Vic- 
Ale-

Cîrciumaru 
și Pînzaru 
sector s-au ob- 

de 6—7 tone

anului și pină 
de la Uricani

18 565 tone

prieten bun

de
i

Printre tinerii 
seni cărțile 
de apreciere, 
utemiști și-au 
ultimul timp 
personale.

Toate acestea se dato- 
care

difuzorii vo- 
ștandurile 

vînzare,

la

trei
A-

interpretate unele pro
gramări din planul 
activitate al clubului. In 
zilele în cate se prevede 
„Seară distractivă" (și 
asta de regulă sîmbătă) 
nu prea se face . alt
ceva decît se... dansea
ză. E bun și dansul, 
nimic de zis dar e bi
ne ca seara distracti
vă să aibă și un con
ținut educativ.

Tinînd seama de 
sibilitățile pe care 
are clubul, se pot 
tine realizări frumoase. 
De altfel elanul 
care au început 
muncească artiștii ama
tori de aici, dragostea 
și interesul crescind pe 
care-i depun pentru 
prezentarea unui riumăr 
cit mai mare de spec
tacole, dau certitudinea 
că nu peste mult timp, 
în activitatea lor, la 
rubrica „neajunsuri", 
nu se va putea scrie • 
nimic. *

luntari, prin 
de cărți cu 
drumați îndeaproape

comitetul U.T.M. de 
mina Aninoasa.

Număr în ultimile 
săptămîni, tinerii din
ninoasa au cumpărat 
cărți tehnice și de lite
ratură ‘ beletristică 
difuzorii voluntari 
loare de 1.200 lei. 
tiunea de difuzare 
ții s-au evidențiat 
Furnea Dumitru și 
Ghizela.

de la 
în va
in ac- 
a căr- 

tov.
Nagy

IOAN KARPINECZ 
secretar ai Comitetului orășenesc 

de partid Petroșaniv

conferințele de 
de seamă și a- 

de 
vor 
de 
bi- 

ale organizațiilor de bază, 
comitete de partid orășe- 
și de întreprinderi. Anul a- 
va avea loc, de asemenea, 

de partid 
alegerea noului 

regional de 
și a deiegaților pen- 
regională de partid, 
conferințele pentru 

și alegeri din acest

locale

Organizațiile, de 
partid se află în 
prezent în' preaj
ma unui eveni
ment deosebit de 
important: adu
nările generale și 
partid nentri dări
1 agerea noilor organe 
conducere. Cu acest prilej se 
alege organizatorii ‘ grupelor 
partid' din întreprinderi, noile 
rouri 
noile 
nești 
cesta
Conferința orășenească 
Petroșani pentru 
comitet orășenesc 
partid, precum 
tru Conferința

Adunările și 
dări de seamă 
an vor face bilanțul bogăt în rea
lizări al activității politlco-organi- 
zatorice desfășurate de organizațiile 
de partid din Valea Jiului pentru 
mobilizarea oamenilor muncii din 
exploatările miniere, întreprinde
rile, instituțiile și celelalte unități 
ale bazinului nostru carbonifer 
pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice elaborate de cel de-al 
lea Congres al P.M.R., pentru 
tărirea continuă a rîndurilor 
prin primirea de noi membri 
candidați de partid, pentru educa
rea socialistă a maselor.

In perioada care a trecut de Ia 
ultimele alegeri care au avut loc 
în toamna anului trecut, organiza
țiile de partid de la exploatările 
miniere Și întreprinderile Văii Jiu
lui au depus o muncă stăruitoare, 
plină de inițiativă pentru înfăptui
rea hctărîrilor adoptate de adună
rile generale și conferințele de 
partid. Drept. rezultat ; al: muncii 
politice., desfășurate, de organele și 
organizațiile de partid, de comu
niști pentru mobilizarea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor. Ia 
îndeplinirea planului pe 1063, al 
creșterii competențe] organizațiilor 
de parttd № exercitarea dreptului 
de control asupra activității con
ducerilor tehnico-administrattve în 
scopul asigurării tuturor condițiilor 
necesare realizării angajamentelor 
luate in întrecerea socialistă, în a- 
cest an s-au obținut succese de 

^geamă în îndeplinirea sarcinilor e- 
^tconomice. Astfel, colectivele exploa

tărilor noastre carbonifere, în frun
te cu comuniștii, au extras în pe
rioada celor 9 luni care au trecut. 
din acest an mal bine 
tone cărbune peste 
planului anual la zi, iar 
realizate pe unitățile
C.C.VJ, în primele 8 luni ale anu
lui se ridică Ia 14 55 i 000 Iei. Co
mitetele de partid ale exploatărilor 
miniere și sub conducerea lor nu
meroase organizații de bază, intre 
care cele din sectoarele ІП Lupeni, 
I Uricani, П Petrila, I Aninoasa, au 
muncit cu competență pentru întă
rirea răspunderii muncitorilor, in
ginerilor șl tehnicienilor față de 
realizarea sarcinilor de plan și a

III- 
în- 
lor 

șl

de 100 000 
prevederile 
economiile 
aparținînd

J
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Colectivul de muncă condus de minerul Marinca мКЬаі se numără printre brigăzile 
de pregătiri ce fac cinste minei Aninoasa. In luna septembrie brigada a excavat peste 
plan 72 m.c. galerie. Fotografia înfățișează- un schimb al acestei harnice brigăzi.
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cadrul șan- 
Lupenl, ^e-

în înfăptui- 
și a angaja- 
își au izvo-

angajamentelor 
de întrecere, au 
militat cu perse
verență pentru a- 
plicarea metode
lor avansate de 

tăiere și «susținere, pentru buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de lucru și securitate în sub
teran. Au obținut, de asemenea, 
realizări remarcabile în mobiliza
rea colectivelor unităților respec
tive la realizarea sarcinilor econo
mice organizațiile de partid de' Ia 
termocentrala Paroșeni, I.I.S. Viăco- 
za Lupeni, C.F.R., Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani,, de pe șan
tierul Coroiești și din 
tierelOr de construcții 
troșani și altele.

Succesele dobîndite 
rea sarcinilor de plan 
mentelor de întrecere
rul in faptul că organizațiile de 
partid au desfășurat în acest sens 
o activitate amplă, cuprinzătoare. 
Este demn de relevat faptul că la 
conducerea a peste 80 la sută din 
numărul brigăzilor de mineri din 
minele Văii Jiului se află mined 
membri și candidați de partid cu 
o înaltă calificare, cu experiență 
în organizarea muncii, tovarăși ca
re au dovedit abnegație în muncă 
și care prin exemplul lor personal 
mobilizează pe ceilalți mineri Ia 
realizări sporite. Capacitatea or
ganizațiilor de partid de mobiliza
re a colectivelor întreprinderilor 
la înfăptuirea sarcinilor economice 
a sporit, de asemenea, datorită fap
tului că ele au atras la desfășura
rea muncii politice de masă peste 
7700 agitatori, 6800 tovarăși din 
activele fără de partid ale organi
zațiilor de bază, precum și faptul 
că- mii de membri de partid au re
partizate sarcini ■ concrete in legă
tură cu îmbunătățirea procesului 
de producție, întărirea : disciplinei 
în muncă,' intensificarea luptei pen
tru calitate, pentru todlicerea chel
tuielilor de producție.

Atit dările de seamă Ce vor fi 
prezentate în cadrul adunărilor și 
conferințelor de alegeri, cit și. dez
baterile care vor avea -loc, trebuie 
să contribuie la scoaterea în evi
dență a experienței pozitive a or
ganizațiilor de partid în vederea 
generalizării ei. De asemenea, a- 
dunările de dări de seamă și ale
geri sint chemate să analizeze cu 
un înalt simț de răspundere defi
ciențele . care mai există în acest 
domeniu și să stabilească, măsuri

(Continuare în pag. 3-a)
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Din abatajele 
unui sector

Minerit sectorului V de la , 
Lonea au încheiat primele trei ] 
trimestre ale anului cu un bi- ; 
lanț rodnic. Folosind pe scară i 
largă tehnica nouă și procedeele , 
avansate de muncă, ei au extras ] 
aproape 10.000 tone de cărbune j 
energetic peste sarcinile de 
plan. îmbucurător este de ase
menea faptul că în acest răstimp 
productivitatea muncii planifi
cată pe sector a fost depășită 
cu circa 300 kg. cărbune pe 
post și s-au realizat viteze me
dii . lunare In abataje cameră de 
peste 100 metri. Ca urmare In 
perioada 1—8 octombrie minerii. 
sectorului V au adăugat la reali
zările anterioare încă aproape 500 
tone de cărbune în plus, fapt ce îi 
situiază și pe mai i 
fruntea întrecerii pe exploatare.

O activitate rodnică au depus 
brigăzile conduse de minerii ,j 
Danciu Moise, Țărahu Gheorghe, ) 
Farkaș Ioan, care au extras 
abataje între 180—320 tone 
cărbune în plus. ■ De subliniat 
în perioada scursă din acest 
brigada lui Danciu. Moise a ex
tras 4500 tone de cărbune peste 
prevederile planului.
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Folosirea judicioasă a timpului 
de perforare

Un facje» important de crește
te * productivității muncii in mi
nele de cărbuni îl, constituie re
ducerea timpului afectat operației 
de perforare a găurilor de pușcare 
in fronturile de lucru. Din obser
vațiile făcute la procesul de per
forare a găurilor de pușcare la 
minele Pelriia, Lupeni și Barza, 

z putem să tragem cîteva concluzii 
cu privire la folosirea timpului la 
perforare.

Pentru perforarea unui front de 
lucru, minerul execută o mulțime 
de operații. S-a observat că din 
238 minute, necesare pentru per
forarea unui front de lucru în pia
tră, timpul de mers al perforato
rului (timpul efectiv de perforare) 

( reprezintă numai 114 minute, a- 
I dică sub 50 la sută din timpui 

total. In restul de 124 minute, mi
nerul execută o serie de operații 
ajutătoare. Această primă consta
tare duce la concluzia că in tim
pii afectați operațiunilor ajutătoa
re, există o rezervă serioasă, care 
folosită poate asigura sporirea 
randamentului la înaintare, fără a 
mări încordarea fizică a munclto- 

, rului. Care este structura aces
tor timpi ?

1. Timpi de pregătire și încheiere. 
In această categorie includ o- 
perațiile pe care le face minerul 
pentru începerea și încheierea lu
crului la perforarea frontului: a- 
ducerea perforatoarelor, sfredele- 
ior, furtunului, montarea podului 
pentru perforarea la tavan, racor-. 
darea furtunului, încercarea per
foratorului și a sfredelelor, sufla
rea găurilor, demontarea, curățirea 
M depozitarea utilajelor folosite.

’ Toate aceste operații au o durată 
care nu depinde de numărul gău
rilor perforate și nici de lungi
rea găurilor. Deci durata pentru 
pregătirea și încheierea operației 
de perforare rămlne aceeași, in- 
diferent dacă în front se vor per
fora 15 sau 20 de găuri, sau dacă 
găurile vor fi de 1,2 sau 1,8 m.

De aici rezultă o primă con
cluzie : este mult mai avantajos 
dacă se lucrează cu găuri de per
forare lungi, care asigură o avan
sare mai rapidă a lucrării mi
niere.

2. Timpi care depind de opera
ția efectivi de perforare. In tim

pul perforării, minerul execută o 
mulțime de operații și de opriri 
în afara timpului cit merge per
foratorul : trecerea de la o gaură 
la alta prinderea găurii noi, 
schimbarea sfredelelor. ungerea 
perforatorului, odihnă normală, de
fecțiuni tehnice, înțepeniri de 
sfredel etc.

Toți acești timpi depind de ca
litatea perforatoarelor, și a * sfrede
lelor folosite și de priceperea mi
nerului în organizarea lucrului. 
Dacă minerul se va îngriji ca per
foratoarele să fie mereu în bună 
stare, sfredelele corect ascuțite, 
frontul bine asigurat, toate mij
loacele necesare să fie cft mai 
la îndemină, va reuși să reducă 
timpii operațiilor ajutătoare. S-a 
observat că schimbarea perfora
toarelor în timpul lucrului, schim
barea prea deasă a sfredelelor, 
lipsa de materiale etc. provoacă 
întreruperi serioase în timpul pro
cesului de perforare.

Pe baza observațiilor făcute 
s-a tras următoarea concluzie: 
timpul total al operațiilor de per
forare pe metru liniar de gaură 
devine minim pentru găuri cu lun
gimea de 2—4 m. Pentru aceste 
lungimi de gaură productivitatea 
muncii la perforatoare este ma
ximă.

☆

Analiza timpului afectat perfo
rării arată că în procesul de efec
tuare a acestei operații există o 
rezervă serioasă de timp care 
poate fi folosită util prin luarea 
următoarelor măsuri: reducerea
timpului de pregătire și încheiere 
prin aprovizionarea corespunză
toare și la timp cu mașini, scule 
și materiale necesare,- reducerea 
operațiilor auxiliare, prin îmbu
nătățirea calității sfredelelor, prin 
întreținerea în stare bună a fron
tului de lucru, prin asigurarea lo
cului de muncă cu perforatoare 
de rezervă in stare bună de 
funcționare; reducerea timpului 
specific pe metru liniar, prin per
forarea găurilor' cu lungimi de 2 
și peste 2 m. Aceste găuri asi
gură productivitatea maximă în 
procesul de perforare.

Ing. AURELIAN SIMIONESCU
I. M. P.

După cum se știe, începînd din 
acest an pe șantierul de prefabri
cate Petroșani se produc bandne 
din beton pentru galerii. Confec
ționarea armăturilor de fier-beton 
ce se introduc în bandaje s-a făcut 
la început manual. Mecanizîndu-se 
această muncă s-a ajuns să se spo
rească numărul armăturilor confec
ționate pe schimb de la 300—330 
buc. ia 700 bucăți,

IN CLIȘEU: Un muncitor lu- 
crind la sudarea automată a armă
turilor fier-beton.

------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viteză sporită la betonarea 
galeriilor

La fostul loc de muncă al bri
găzii de înaintări rapide de la 
Vulcan, galeria a doua de legătu
ră între puțul nr. 8 și puțul 7 vest 
orizontul 480, au fost organizate, 
pe la jumătatea lunii trecute, două 
brigăzi de betonare rapidă. Inițial 
s-a săpat și betonat integral va
tra galeriei apoi s-a trecut la ri
dicarea părții superioare cu beto- 
nite. Operațiile de lucru fiind exe
cutate separat au dus la grad mai 
mare de specializare și la o creș-

Efectul aplicdrii masurilor 
tehnico-organizatorice

Sectorul IV de Ia mina Petri la 
а încheiat anul 1962 cu rezultate 
nemulțumitoare: un minus fată de 
plan de 1641 tone de căTbune, 
randamentul nelndeplinit, iar pre
țul de cost depășit cu 2,44 lei 
pe tona de cărbune. Repetarea a- 
cestei situații In anul curent a 
fost preîntlmpinptă. Cum 7 Apllcînd 
în producție măsuri tehnico-orga
nizatorice bine chibzuite, preconi
zate încă de la prelucrarea cifre
lor de plan. Rezultatul î Sectorul 
IV Petriia a depășit planul pe 
cele 9 luni trecute din anul aces
ta cu 1355 tone de cărbune, iar 
productivitatea muncii a înregis 
trat o creștere continuă. In ce a 
constat planul de măsuri tehnico- 
organizatorice șl cum s-a soldat 
cu un astfel de efect ? Planul cu ■ 
prindea o serie de măsuri care să 
ducă la extindere procedeelor îna
intate de muncă, la întărirea bri
găzilor miniere ca fiecare să-și 
realizeze planul, la folosirea judi
cioasă a forței de muncă îh sec
tor etc. Propunerile făcute inițial 
de către muncitorii și maiștrii din 
sector pentru Îmbunătățirea pla
nului au fost completate pe par
curs cu altele noi. Concret ce 
măsuri tehnico-organizatorice s-au 
aplicat în viață ?

Începînd din luna mai a fost 
aplicată armarea metalică la aba
tajele cameră nr. 19, 20 21, 25 șl 
26. Prin omogenizarea brigăzilor 
și permanentizarea muncitorilor la 
locurile de muncă s-a reușit ca 
la abatajele cameră or. 14, 20 și 

tere considerabilă • productivită
ții muncii. Pînă în prezent cele 
două brigăzi de betonare rapidă 
conduse de Vass Martin și Șaulea 
Constantin, muncind cu un randa- 
ment de 1,5 mc. pe post, față de 
0,9 m.c. cit era prevăzut, au be
tonat fiecare cite 160 ta. de gale
rie. Prin săparea rapidă a gale
riei a doua de legătură și betona- 
rea rapidă a ei se va asigura pu. 
nerea în funcțiune cu mult îna
inte de termen a acestei lucrări 
miniere.

21, de exemplu, s te pregătească 
și să se exploateze o felie în două 
luni. înainte, întreaga gamă de 
lucrări se făcea în peste tfei luni. 
Creșterea productivității muncii a 
fost influiențată mult de reduce, 
rea unor posturi neproductive. In- 
cepînd din luna martie, în sector 
nu mai există funcția de însoți
tor la trenurile de vagonete în 
subteran; fiecare vagonetar de roi 
a fost instruit și pentru funcția 
de însoțitor de tren astfel că a- 
cun> aceștia pe lingă transportul 
vagonetelor pline de la rol pînă 
la puț se mai îngrijesc și de a- 
provizlonarea cu goale. De ase
menea au fost reduse aproxima
tiv 30 de posturi de Crațerlști. S-a 
pus totodată accent pe întreținerea 
și repararea galeriilor direcționale 
și transversale de la orizontul X 
A șt X В ceea ce a adus îmbună
tățirea substanțială a transportu
lui. Dacă înainte aprovizionarea 
cu material lemnos se făcea nu
mai pe la orizontul X A, pe par
curs a fost trecută -— prin puțu
rile oarbe 5 și 7 — și la orizon
tul X B. Pe baza unei planificări 
stricte se reușește să se dea aba
tajele in mod eșalonat pentru 
rambleu, evitîndu-se astfel aglome
rarea sau stagnarea activității sec
torului V rambleu în anumite pe
rioade. Pentru îmbunătățirea ae- 
rajulul au fost plasate noi uși, 
s-au completat ventilatoarele și 
tuburile de aeraj, șl s-a rearmat 
transversala principală de la ori
zontul X A spre puțul nr. 2 vest. 
Cum s-a acționat pentru întărirea 
brigăzilor miniere ? у

Brigăzile noi formate' au fost 
date în primire unor mineri ti
neri buni organizatori, cum sînt șe
fii de brigăzi Trofin Toader și Vin- 
țan Vasile. Conducerea sectorului a 
repartizat pe lingă fiecare briga
dă cite up tehnician care acordă 
acestora în permanență asistența 
tehnică calificată. Așa s-a reușit 
ca numărul brigăzilor rămase sub 
plan să fie redus în măre mă
sură

Apllcînd șl in viitor măsuri 
tehnico-organizatorice bine chib
zuite sectorul IV de ia mina Pe- 
trila va obține și pe mai departe 
succese în realizarea sarcinilor de 
plan la toți indicii.

PR. VFTRO

Smt inovațiile pe măsura posibilităților ?
Colectivele de inovatori din 

cadru] unităților C.C.V.J, au mun
cit și anul acesta cu elan pentru 
realizarea și aplicarea în produc
ție a unui număr mereu crescînd 
de inovații și cu o eficacitate e- 
conomică sporite contribuind în 
acest fel Ia introducerea tehnicii 
noi in procesul de producție, la 
creșterea producției și a producti
vității muncii, la reducerea prețu
lui de cost, la Îmbunătățirea cali
tății și a condițiilor de muncă. 
Inovatorii au făcut în perioada ce
lor 9 luni trecute din acest an la 
cabinetele tehnice 500 de inovații, 
298 din ele fiind aplicate în pro
ducție cu bune rezultate. Intre a- 
cestea amintim: „înlocuirea stive
lor de lemn cu armături metalice 
în abataje", inovație concepută de 
minorul Domokoș Andrei de la 
mina Vulcan, „Pod mobil de lueru 
la betonare și amenajarea puțuri
lor în sapă" (prin folosirea căruia 
se vor realiza economii de 206 000 
lei) aparținînd inovatorilor îng. 
Băiănescu P„ Rebedea M. șt mais
trului miner Stoican C. de la mina 
Lonea. „Dispozitiv pentru trans
portul producției pe buncăr în tim
pul rearmării", autor maistrul mi
ner Brandt Bernat de la mina Lu
peni, „Modificarea prinderii țesă
turii pe sita de mixte de la mediu 

dens", realizată de un colectiv de 
inovatori de la preparația Lupeni 
și multe alte inovații valoroase.

Comparînd situația inovațiilor pe 
cele trei trimestre trecute din a- 
nul curent cu cea din ultimii trei 
ani, pe aceeași perioadă de 9 luni, 
se observă o continuă creștere atît 
la numărul propunerilor înregistra
te dt șl la inovațiile aplicate; în 
creștere este și numărul inova
torilor. S-au realizat economii mai 
mari în fiecare an comparativ cu 
anul precedent. Economiile ante- 
eaiculete realizate In cele 9 luni 
trecute din acest an »• cifrează 

, t 

la 2 607 000 lei. Au muncit bine 
inovatorii dă la exploatările mi
niere Lonea, Lupeni și preparația 
Lupeni. In comparație cu anul 
1962, și mina Vulcan și-a îmbună
tățit activitatea în acest domeniu. 
La mina Uricani insă situația ino
vațiilor în acest an este mult mai 
siabă față de anul precedent.

Cauza rămînerii în urmă la mi
na Uricani se dațorește in parte 
lipsei unui responsabil cu Inova
țiile care să urmărească exclusiv 
această muncă. In ultimul timp a- 
ceasta situație s-a remediat prin 
încadrarea poetului respectiv eu 

personal cores
punzător. Mai tre
buie îmbunătățită 
stimularea ino
vatorilor la ace
astă exploatare și 
in general la toa
te unitățile CCVJ. 
Deși se insistă 
mereu pentru a se 
recompensa ino. 
vațiile aplicate pe 
bază de calcul e- 
conomic, totuși se 
constată că peste 
80 la sută din 

numărul inovații
lor aplicate sînt 

recompensate 
prin apreciere. A

cest lucru se datorește în mare mă
sură lipsei unei evidente a economii
lor și, respectiv a cheltuielilor ce se 
fac pentru аріісатеа inovațiilor. 
Nici sectoarele, nici serviciile de 
contabilitate nu țin această eviden
tă de cit în rare cazuri sau cfnd 
apar sume mai mari. Va trebui să 
se acorde o mai mare importanță 
acestei probleme, urmărindu-se și 
economiile cu valoare mai mică 
pentru a se putea ilustra in între
gime eficacitatea economică a ino
vațiilor. Și mai trebuie făcut ceva 
pentru ca inovațiile să ajungă In
tr-adevăr la nivelul posibilităților : 
realizarea inovațiilor prevăzute în 
planul tematic.

Deși s-au obținut rezultate mul
țumitoare în munca de inovații tn 
acest an, în problema realizării 
planului tematic situația nu este 
de loc satisfăcătoare. Din cele 49 
teme propuse în acest an în pla
nurile exploatărilor, numai 16 sint 
rezolvate pînă în prezent si alte 
14 sînt in curs de realizare, Aceste 
cifre nu ne pot mulțumi nici de- 
cum. Ce măsuri se impun în vede
rea remedierii acestei situații 7 In 
primul rînd colectivele de inovații 
de Ia exploatări să analizeze cit 
mai urgent situația fiecărei teme 
din plan și posibilitățile de reali
zare In cursul trimestrului IV. Con
cursurile de inovații ce se desfă
șoară pînă la finele anului, să fie 
eft mal larg popularizate prin toate 
mijloacele existente, in adunările 

grupelor sindicale să se prelucre
ze și munca de inovații accentu- 
indu-se asupra îndeplinirii planu
lui tematic.

Intrucît ne aflăm în preajma în
tocmirii noului plan tematic pen
tru anul viitor, este indicat să se 
studieze cu mai multă atenție te
mele ce se propun a fi incluse în 
plan, ținîndu-se seama atît de pro
blemele producției cîf si de posi
bilitățile de rezolvare a acestora 
de către inovatori.

<r

Există reale posibilități pentru 
a se obține rezultatele așteptate, 
pe măsura posibilităților, la toate 
unitățile C.C.V.J. în domeniul ino
vațiilor. Trebuie să depună o mun
că mai susținută inovatorii de la 
Uricani, U.R.U.M.P., E.D.M.N., mi
na Petriia și Vulcan. Cabinetele 
tehnice de la aceste unităti vor 
trebui să-și intensifice munca *n 
rîndul inovatorilor, precum si in 
rîndul muncitorilor tehnicienilor si 
inginerilor spre a-i atrage la ac
tivitatea de introducere n noului 
în producție, pentru a dezvolta 
mișcarea de inovații și obține re 
zultate cit mai bune in producție.

L. MINDIRIGIU
Inginer principal cu Inovațiile

C.C.VJ.



Adimtole și cerferințele pwtai dări de samă și alegeri — 
eveniment de seamă In viața organizatiiter noastre de partid

(Urmare din pag. l-a)

eficiente' de fnliturate a tor. Alt
fel, in conferința pentru alegerea 
noului comitet al minei Vulcan, 
spre exemplu, va trebui să se a- 
nalizeze cauzele pentru care comi
tetul de partid al acestei mine s-a 
ocupat in măsură insuficientă de 
exercitarea controlului asupra con
ducerii administrative In vederea 
creării condițiHor pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor de Întrecere, fapt 
care a făcut ca realizările acestei 
exploatări să nu fie In acest an Ia 
nivelul posibilităților și al cerin
țelor. La întreprinderea de indus
trie locală „6 August" Petroșani, 
datorită nerespectării principiului 
muncii colective in activitatea bi
roului, organizația de bază n-a 
luat măsuri pentru înlăturarea de
ficiențelor existente în desfășura
rea procesului de producție. De a- 
semenea, comitetul de partid și or
ganizațiile de bază din cadrul în
treprinderii forestiere Petroșani 
s-au ocupat slab de crearea unor 
condiții optime de muncă în ve
derea realizării planului la toți in
dicii.

Analizind temeinic activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid, de către membrii și candi
dați! de partid in perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri și 
plnă in prezent, adunările și con
ferințele de dări de seamă și ale- 

j gerl trebuie să stabilească cele 
mai eficiente măsuri in vederea 
Îmbunătățirii muncii, care să asi
gure Îndeplinirea cu succes a sar
cinilor elaborate de partid, crește
rea rolului de conducător al orga
nizațiilor de partid in toate do
meniile construcției socialiste.

Paralel cu analizarea îndeplinirii 
obiectivelor planului de stat pe a- 
cest an, adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri tre- 

, buie să dezbată cu toată răspun
derea problemele referitoare Ia 
crearea condițiilor necesare reali
zării și depășirii planului de stat 
pe anul 1964 la toți indicatorii 
tnceplnd din prima lună a noului 
an. In acest scop este necesar să 
se stabilească măsuri care să per
mită atingerea tncă din perioada 
ultimului trimestru' al anului cu
rent a nivelului prevăzut de in
dicii de plan pe primul trimestru 
al anului 1964. Pe linia acestei 
preocupări, e necesar să se elabo
reze' noi măsuri privind mobiliza
rea muncitorilor, inginerilor și teh-
nicienllor ia Îndeplinirea sarcinilor 
de creștere a productivității mun
cii, reducerea prețului de coșt, îm
bunătățirea calității producției, io- 
looirea completă a capacităților de 
producție ale întreprinderilor, ex
tinderea tehnicii noi, creșterea ren
tabilității întreprinderilor, reduce
rea consumului de energie electri- 

- că in orele de virf de sarcină, 
creșterea capacității de producția 
realizarea planului de inves

tiții, darea în folosință la termenele 
fixate a obiectivelor pe șantierele 
de construcții, îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce- muncesc.

Experiența a dovedit că aplica- 
... rea în viață a sarcinilor și politi

ci! partidului. înfăptuirea cu suc
ces a programului partidului de
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Crește producția de utilaje
Dezvoltarea continuă a minelor 

din bazinul nostru carbonifer pre
supune tot mai multe utilaje și 
mașini miniere; sarcini mereu cres- 
cînde în fata colectivului de mun
că de la U.R.U.M.P. Cum s-au a- 
chltat metalurgiștii uzinei de sar
cini în cele trei trimestre trecute 
din acest an ? Producția de armă
turi metalice de diferite tipuri, ne- 
caieae pentru extinderea susținerii 
moderne în abataje și galerii, a 

construlre a vieții noi, depinde 
iBtr-o măsură botăritoare de nive
lul muncii organizațiilor de partid, 
de creșterea capacității lor organi
zatorice, de întărirea continuă a 
rindurilor lor.

Perioada care a trecut de Ia ul
timele alegeri, a marcat o conti
nuă Îmbunătățire a muncii organi
zațiilor de partid din Valea Jiului 
in acest domeniu. Drept rezultat 
al. preocupării susținute a organe
lor și organizațiilor de partid pen
tru educarea oamenilor muncii in 
spiritul nobilelor idei ale socialis
mului, pentru formarea lor ca oa
meni înaintați, precum și datorită 
muncii susținute pentru aplicarea 
In viață a hotărîrii C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1962 privind Întărirea 
continuă a rindurilor partidului, 
organizațiile de partid din minele 
șl întreprinderile Văii Jiului s-au 
întărit prin primirea unui mare 
număr de candidați și noi membri, 
de partid. Astfel, de la apariția a- 
cestei hotărlrl, organizațiile de 
partid din Valea Jiului au primit 
2089 candidați și 1909 noi membri 
de partid din rîndurile celor mai 
înaintați oameni al muncii, care 
și-au dovedit prin fapte atașamen
tul ferm față de partid, hotărîrea 
de a munci neobosit pentru înfăp
tuirea politicii partidului. Grija 
organizațiilor de partid pentru în
tărirea compoziției sociale a parti
dului e reflectată de faptul că 84 
Ia sută din numărul noilor mem
bri de partid și 92,3 la sută din 
rîndul candidațllor primiți în a- 
ceastă perioadă sînt muncitori. 
Creșterea numărului membrilor și 
candidațllor de partid a creat con
diții pentru formarea de noi orga
nizații de partid. Astfel, la termo
centrala Paroșeni s-a constituit co
mitetul de partid pe uzină, Iar în 
secțiile acestei unități energetice 
au luat flintă organizații de bază. 
Avem, de asemenea, organizații de 
bază noi la mina Paroșeni, pe șan
tierul electroconstrucții și montai 
Paroșeni, 5 organizații de bază noi 
In școli 'elementare și medii, pre
cum și in satele Lunca Jiu, Rărbă- 
teni, Lunca-Petrlla etc. In total, de 
1д ultimele alegeri și pfnă in pre
zent numărul organizațiilor de ba
ză ale partidului nou înființate în 
Valea Jiului se ridică la 31, iar în 
perioada alegerilor din acest an 
vor lua ființă alte 20 noi organi
zații de bază. îmbunătățirea conti
nuă a muncii de primire, de edu
care partinică a muncitorilor îna
intați care aspiră spre înaltul titlu 
de membru ■-'1 partidului e, de ase-
menea, oglindită de faptul că in 
această perioadă un număr de 83 
muncitori de frunte, intre care 
minerii Petre Constantin de la Lu- 
peni, Petrov Longhin de la Ani- 
noasa. Momeu Sabin de la mina 
Lonea și alții au fost primiți direct 
In rtndul membrilor de partid, fă
ră stagiu de candidatură, Iar 126 
candidați au fost primiți in rtndul 
membrilor de partid cu stagiul re
dus. Organizațiile de partid se o- 
cupă în prezent cu mai multă o- 
peratlvltate șl competență de re
zolvarea cererilor de primire, de 
educarea activelor fără de partid, 
a candidațllor și a noilor membri.

S-a . întărit, de asemenea, preo
cuparea organizațiilor de partid 
pentru aplicarea cu operativitate 
in viață a hotărlrilor organelor su-

crescut față de anul 1960 cu peste 
1000 de tone. Producția de utilaje, 
fată de aceeași perioadă, a cres
cut cu 350 tone. De remarcat că 
producția globală a uzinei a cres
cut în 1963, fată de perioada co
respunzătoare a anului I960 cu 
peste 17 000 000 lei. Această creș
tere se datorește în cea mai mare 
parte sporirii productivității mun
ci; în comparație cu 1960 cu peste 
44 la sută.

perioare de partid și a propriilor 
lor hotărlrl. Oganlzarea cu regu
laritate In fiecare lună a instruirii 
secretarilor organizațiilor de bază 
a asigurat încunoștilnțarea lor și 
prin ei a tuturor membrilor de 
partid, asupra hotărlrilor organe
lor superioare, a sacinilor asupra 
cărora organizațiile de bază trebuie 
să-și îndrepte atenția.

Analiza întregii activității, a or
ganizațiilor de partid cu prilejul 
adunărilor și conferințelor de dări 
de seamă și alegeri trebuie să con
stituie pentru toate organizațiile 
de partid un important pas înainte 
pe calea ridicării continue a nive
lului muncii lor, Conducerea poli
tică și îndrumarea de către orga
nizațiile de partid a organizațiilor 
de masă, și în primul rînd a orga
nizațiilor U.TM., de sindicat și fe
mei, perfecționarea stilului de muu- 

\că al organizațiilor de partid,' apli
carea cu fermitate in întreaga lor 
activitate a principiului ■ muncii co
lective, dezvoltarea criticii și auto
criticii, întărirea necontenită a dis
ciplinei de partid, ridicarea nive
lului și întărirea eficacității mun
cii de propagandă, creșterea com
bativității membrilor și candidați- 
lor de partid față de manifestările 
înapoiate, intensificarea muncii de 
educare socialistă a maselor etc. 
trebuie să stea în centrul atenției 
organizațiilor de partid.

Să asigurăm toate condițiile șl 
să veghem ca adunările și confe
rințele de dări de seamă și alegeri 
— expresie a democrației interne 
de partid — să se desfășoare sub 
semnul criticii și autocriticii prin
cipiale, al respectării prevederilor 
statutului partidului. Inmănunchind 
glndirea colecțivă a comuniștilor 
din organizațiile de partid, adună
rile și conferințele de dări de sea
mă și alegeri vor elabora, cu si
guranță noi măsuri care vor asi
gura îndeplinirea cu cinste a an
gajamentelor de întrecere pe anul 
1963 și condițiile pentru realizarea 
indicilor planului pe 1964.

O sarcină de mare răspundere 
a fiecărui membru de partid este 
de a veghea ca în noile organe 
de conducere să fie aleși acei mem
bri de partid care și-au dovedit 
prin fapte devotamentul față de 
partid, muncitori, ingineri, tehni
cieni și intelectuali care luptă cu 
abnegație pentru aplicarea în viață 
a politicii și sarcinilor partidului 
și guvernului, tovarăși care mun
cesc cu hărnicie și inițiativă pen
tru realizarea sarcinilor economi
ce, cu prestigiu și autoritate in 
mase, cu experiență in munca de 
partid, capabili să ridice la un ni-
vel mai înalt activitatea șl rolul 
conducător al organizațiilor de 
partid în înfăptuirea luminoaselor 
sarcini ale desăvîrșirii construcție! 
socialiste.

------------ ---------- ------------------------------------------

Bobinatorii Caraman Ștefan și Cristea Elena se remarci la S.R.E. 
Vulcan prin lucrări de bună calitat e. In luna septembrie ал., el au 
reparat înainte de termen patru motoare electrice de 23 kilowați.

IN CLIȘEU: Caraman Ștefan și Cristea Elena recondiționînd roto
rul unui motor electric.

Repe&fie olimpică
atletică

Sîmbătă și duminică stadionul 
Republicii din Capitală va îmbră
ca din nou haina de sărbătoare. 
Peste 300 de atleți și atlete, re- 
prezentind 23 de țări, vor fi pre- 
zențl la București pentru a se în
trece în cea de a 15-a ediție a 
campionatelor internaționale ale 
RonrinieL una din repetițiile ge
nerale ale atletismului european 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Tokio,

Pe lista de participare primită 
de federația de specialitate figu
rează o serie de nume consacrate 
ale atletismului mondial: aruncă
torul de ciocan Thun (Austria) ca
re duminică l-a învins pe record 
inanul mondial Connolly (S.U.A.) 
realizînd 68,57 m, Tomasek (R.S. 
Cehoslovacă), Preussger (R.D. Ger
mană), campionul european la 
800 ш plat Matusevici (R.D.G.), 
sulițașul italian Lievore, discobo
lul sovietic Baltune Kinas, sprin
tera Cobian din Cuba și alții.

In vederea acestei ediții, stadio
nul Republicii a fost dotat cu 
noi instalații. S-a montat un nou 
sistem de măsurare printr-un prag 
electric a săriturilor în lungime 

iar sosirile în alergările de viteză 
vor fi înregistrate electronic cu 
aparatul romînesc „Telesid". La 
groapa de sărituri cu prăjina, un
de vor evolua atleți care folosesc 
prăjina din fibre de sticlă, tere
nul de aterizare va fi amenajat 
cu bureți din material plastic.

Campionatul european 
de baschet (masculin)
VARȘOVIA 8 (Agerpres).
După 4 zile de întreceri, în cam

pionatul european masculin de bas
chet de la Wroclaw conduce în 
grupa A echipa Iugoslaviei, care 
are 8 puncte și un coș-averaj de 
355—271 puncte. Pe locurile urmă
toare se află R.P. Bulgaria, Belgia, 
R.P Ungară cu. c$p 7 puncte. Italia 
— 6 puncte, Izrael — 5 puncte, Tur
cia Si Olanda Cîte 4 puncte. In 
grupa B, conduce U.R.S.S. cu 8 
puncte (coș-averaj 279—213 puncte), 
urmată de R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Polonă cite 7 puncte, Spania, R.D. 
Germană — 6 puncte, R.P. Roml- 
nă. Finlanda — 5 puncte și Franța 
4 puncte.

Echipa romină a cîștlgat plnă 
acum un meci și a pierdut în fata 
echipelor R.P. Polone, Spaniei și 
U.R.S.S. Marți a fost zi de odihnă 
Campionatul se reia astăzi. Echipa 
noastră întflnește formația Franței.

Turneul de fah din Olanda
HAGA 8 (Agerpres)
La Enschede (Olanda) a început

cal da-al doilea turneu zonal pen* 
tru campionatul mondial masculin 
da Șah. După trei runde. In clasa* 
merit conduce englezul Penrose cu 
3 puncte urmat' de Pornar (Spania) 
— 2,5 puncte. In runda a treia Pen
rose a cîștigat la Popov șl Len
gyel la Heldelfeld. S-ац terminat; 
remiză partidele . Pornar—Philippe j 
V. și Durao—Mazon i. h

Campionatul mondial 
de fah (feminin)

SPLIT 8 (Agerpres)
In penultima rundă a campione* 

tulul mondial feminin de șah pd 
echipe s-au înregistrat următoare* 
Ie rezultate ; R.P. Romină—ЗсоДО 
2—0; S.U.A.—R.P. Bulgaria 1—1 
R.F. Germană—Belgia 1,5—0,5; O- 
Ianda—R.D. Germană 1—1; U.R.S.S, 
—Iugoslavia 1—0 (1); R.P. Mon
golă—Monaco 2—0.

Clasament: I. U.R.S.S. 24 (lp
2. Iugoslavia 22,5 (.2); 3. RD. Ger
mană 20„- 4. R.P. Romlaă 17,5; 5, 
R.P. Bulgaria 15,5 etc.

Axi la Ankarei 
Turcia — R.P.R. la fotbal

Astăzi, la Ankara, echipa repre
zentativă de fotbal a tării noas
tre susține primul meci internațio
nal al sezonului de toamnă primind 
replica echipei Turciei. Jacul este 
așteptat cu viu interes de amato
rii de sport romini și turci.

Formația noastră va apare pe te
ren In următorul ,',11 "-e : Datcu, 

Popa, Nunweiler III, Ivan, P. Emil, 
Koszka, Pîrcălab, Constantin, Dri- 
dea I Țîrcovnicn, Hajdu. Din echi
pa turcă nu Vor lipsi cunoscuții 
internaționali. Turgai, Suat, Metln 

și alții.
Tot astăzi, însă, la Iași, are loc 

meciul internațional de fotbal din
tre reprezentativele de tineret ale 
R.P. Romine și Turciei.

(Agerpres)

10 octombrie
PROGRAMUL I. 7,30 Steiul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Piese de estrade, 8,00 
Vreau să știu,. 10,00 Recitatul ba
ritonului Ladislau Konya, 10,20 
Muzică populară, 11,05 Cîntă eorul 
popular rus din Omsk, 11,25 Pa
gini alese din muzica ușoară, 13,10 
Muzică populară, 14,30 Pagini din 
opere, 15,00 Melodii ronrinești de 
muzică ușoară, 15,30 Muzică popu
lară sovietică, 16,15 Vorbește Mos
cova I 17,12 Muzică populară in
terpretată de Maria Lătărețu, 18,10 
„Seară pentru tineret", 19,30 Uni
versitatea tehnică radio, 19,45 Arii 
din operete, 20,40 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (pentru începă
tori), 21,10 Muzieă de dans. PRO
GRAMUL II. 10,10 Din repertoriul 
orchestrelor de estradă, 11,15 Din 
schitele lui Asztalos Istvan, 12,27 
Melodii distractive de compozitori 
din târî socialiste, 13,00 Ansambluri 
vocale din opere, 13,30 Noutăți e- 
dltoriale, 14,05 Melodii populare, 
14,35 Muzică ușoară, 16,30 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare, 
17,00 Formații vocale și instrumen
tale de muzică ușoară, 18,48 Din 
folcloruL muzical al popoarelor, 
19,30 Cîntă Sonia Cruceru și Alin 
Noreanu — muzică ușoară, 19,50 
Festival Verdi. Transmisiune din 
Studioul de concerte a concertului 
orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunH.
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10 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Elena din TroiaREPUBLICA: Nori 
Albi; PETRILA: Certificatul de 
naștere; VULCAN : Dă-i Înainte 
fără grijă; LUPEN1: Turneul ve
selia!
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Eecrârilc
Ațtaitârii Generale a 0. N. V.

NEW YORK 8 (Agerpres).
Luni seara. Adunarea Generală 

a O.N.U. a început examinarea 
problemei încălcării drepturilor o- 
mului în Vietnamul de sud. După 
cum se știe, această problemă a 
fost inclusă pe ordinea de zi a 
Adunării Generale la cererea a 
16 state. Adunarea Generală dis
cută această problemă cu prioritate, 
ca urmare a situației grave crea
te în Vietnamul de sud.

Dezbaterile au fost deschise de 
reprezentantul Ceylonului Gune- 
wardene. El a subliniat că mișcarea 
de protest împotriva represiunilor 
organizate de autoritățile diemista 
a luat un caracter național. Deși 
problema aflată pe ordinea de 
zi se referă în special la perse
cuțiile religioase, de fapt Aduna
rea Generală este chemată să 
condamne întregul regim dictato
rial al Iui Ngo Dinh Diem.

Pentru a împiedica o dezbatere 
largă și eficientă cu privire la si
tuația din Vietnamul de sud și re
presiunile diemiste a fost inițiată
o manevră de ultimă oră. Preșe
dintele sesiunii Adunării Generale 
a dat citire unei scrisori a șefu-

Comitetul de tutelă севе acordarea 
independenței RMesiei de sud

NEW YORK 8 (Agerpres)
Comitetul de tutelă al Adunării

Generale a O.N.U. a adoptat Ia 7 
octombrie o rezoluție în care se 
tere acordarea independenței Rho- 
desiei de sud. Irf favoarea rezo
luției au votat 85 de țări, două 
s-au pronunțat împotrivă, iar 11 
s-au abținut de la vot. Reprezen
tantul Angliei nu a participat la 
vot. S-au abținut de la vot: Fran
ța, Canada, Italia, Australia, Bel 
gia, Olanda, Japonia, Noua Zeelan-

DECLA-&AȚIA
NEW YORK 8 (Agerpres)

Luînd cuvîntul la un prînz ofe
rit de Asociația corespondenților 
de presă de pe lingă O.N.U., U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
și Charlos Sosa-Rodriguez, pre 
ședințele celei de-a 18-a sesiunii 
a Adunării Generale a O.N.U., au 
declarat că actuala sesiune și-a 
început lucrările într-o atmosferă 
nouă, de conciliere.

U Thant și-a exprimat satisfac
ția în legătură cu atmosfera domi-
nantă la sesiune și convorbirile 
preliminare promițătoare dintre A: 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Dean Rusk, 

secretarul de Stat al S.U.A., și lor
dul Home, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei.

U Thant a declarat că teama și 
neliniștea cedează locul unei at
mosfere de calm, dorinței de a 
duce tratative.

Carlos Sosa-Rodriguez а subli
niat că datorită creării unei noi 
atmosfere, în Organizația Națiuni
lor Unite predomină „spiritul unul

---- o=-

St aiteaptă g імкіШііе 
a ailiiitsfii pătrimilor amiezi

NEW YORK 8 (Agerpres)
Corespondentul din Angola al 

ziarului „New York Times" rela
tează că cercurile colonialiste por
tugheze se așteaptă la o intensi

ficare a acțiunilor insurgenților an
golezi în zona de nord a acestei 
colonii portugheze. După cum ara
tă corespondentul, -în prezent in
surgenții angolezi sînt mult mai 
bine înarmați și instruițj decît în 
urmă cu un an. O dată oi sosirea 
anotimpului ploios forțele portu
gheze vor fi dezavantajate de 
faptul că nu va mai fi posibilă fo
losirea .‘aviației pentru acțiunile 
împotriva patrioților angolezi

lui așa-numitei misiuni speciale a 
guvernului diemist prin care invi
tă „reprezentanți ai cîtorva state 
membre ale O.N.U. de a ple
ca în Vietnamul de sud pentru a 
Iun personal cunoștiință de evolu
ția situației în legătură cu con
flictul dintre guvern și budiști".

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Costa Ricăi, care a pro
pus ca președintele 'Adunării Ge
nerale să desemneze pe membrii 
misiunii care ar urma să plece 
în Vietnamul de sud și să-și' sus
pende dezbaterile asupra proble
mei violării drepturilor omului în 
Vietnamul de sud pînă ce misiu- 
n-- ‘.și va prezenta i aportul.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Nikolai Fedorenko a respins ma
nevra inițiată de unele state in
teresate în împiedicarea unei exa
minări aprofundate a problemei 
în discuție.

După ce delegatul Marii Britanii 
a sprijinit propunerea statului 
Costa Rica, Adunarea Generală 

și-a întrerupt’ dezbaterea în pro-
blema încălcării drepturilor omu
lui în Vietnamul de sud pînă marți 
după-amiază.

dă. Turcia, Salvador și Statele U- 
nite. împotrivă au votat Republica 
Sud-Africană și Portugalia.

Rezoluția, care va fi înaintată 
Adunării Generale a O.N.U., cere 
guvernului englez să nu transfere 
suveranitatea și controlul forțelor 
armate actualului guvern rasist 
sud-rhodesian și să traducă în 
Viață, cît mai repede posibil, re
zoluțiile O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței popoarelor 
aflate sub dominația colonialistă.

LUI U TMANT
optimism prudent". El a declarat 
că popoarele lumii încep să-și dea 
seama că este necesară o lume în 
care popoarele de diferite concep
ții și rase să poată coexista în 
pace.

Președintele Adunării Generale 
a O.N.U. a arătat că în prezent 
în fața Organizației Națiunilor U- 
nite stau trei sarcini fundamentale: 
dezarmarea generală și totală con
trolată, decolonizarea și progresul 
țărilor slab dezvoltate.
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TUNIS, — £a 7 octombrie a 
tost semnat la Tunis un acord cu 
privire la stabilirea de comunica
ții aeriene directe Intre Bulgaria 
și Tunisia.

MOSCOVA. — Un masiv mun
tos cu un volum de peste 200 
milioane metri cubi s-a desprins 
din lanțul munților Tanusinsk 
(Daghestan), deplasîndu-se în opt 
zile pe o suprafață de 2 km.

DELHI. — După cum anunță a- 
genția U.P.I., la Delhi au fost 
anunțate rezultatele alegerilor par
lamentare din fostele colonii fran
ceze, Pondicherry, Mahe și Kari- 
kal, aliate pe teritoriul Indiei și 
transferate acesteia prin tratatul 
din 28 mai 1956. Candidat ii parti
dului de guvernămînt, Congresul 
national indian, au obținut 92 477 
voturi, ocupind majoritatea locu
rilor în Camera inferioară a par
lamentului. Un însemnat număr 

de voturi au obfinut candidata 
comuniști, respectiv 56 817 voturi, 
iar indepe-deritii 1 010 voturi.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad anunță că printr-un decret 
prezidențial a fost acceptată la 7 
octombrie demisia a trei miniștri

BC R S. S. ocupă primul loc în lume 
în privința numărului medicilor

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Uniunea Sovietică ocupă în mo

mentul de față primul loc în lume 
în ceea ce privește numărul me
dicilor. 448 000 de medici specia
liști acordă asistență medicală 
populației.

------------ 0------------

CooHnuă valul de apestăpi 
în Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres)
Regimul antidemocratic din Ve

nezuela a continuat luni campania 
de represiuni și arestări în rtn- 
durile elementelor progresiste eub 
pretextul „lichidării terorismului". 
Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, în cartierele perife
rice ale capitalei tării. Caracas, au 
fost arestați în decurs de 48 de 

ore 500 de „suspecți". Cartierul 
Lidice, care a fost teatrul unor in
cidente între poliție și civili în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, 
este înconjurat de poliție, care 
procedează la percheziții, casă de

------------0------------

SITUAȚIA DIN HONDURAS
MANAGUA 8 (Agerpres)
Corespondentul din Managua 

(Nicaragua) al agenției France 
Press transmite că, potrivit știri
lor din diferite surse sosite din 
Honduras, în această țară se in
tensifică actele de sabotaj și re
zistența armată împotriva regimu
lui condus de colonelul Osvaldo 
Lopez Arellano, instaurat în urma 
loviturii militare de stat de săptămîna 
trecută. După cum relevă agenția, 
dpfaaamente de guerilă, formate 
din membrii gărzilor civile ale fos
tului președinte Villeda Morales, 
au atacat luni seara cazărmi ale 
armatei în diverse localități din 
regiunea San Pedro Sola, impor
tant centru comercial situat în 
nordul Hondurasului. In același 
timp, potrivit agenției UPI, noul 
guvern a ordonat luni armatei să 
instaleze cuiburi de mitralieră în 
piața centrală din Tegucigalpa.

Pe de altă parte, ambasada Re
publicii Costa Rica din Tegucigal
pa a făcut cunoscut că numai în 
ziua de duminică 17 persoane au 
cerut azil politic. Peste 800 de 

persoane, membri ai partidului li
beral al fostului președinte Mora
les, au fost arestate și sînt dețl- 

și remanierea guvernului irakian. 
Miniștrii demisionari sînt: Naji 
Taleb, ministru al industriei, Jawad 
El Alaossi, ministrul finanțelor, și 
Rajab Abdel Majid, ministrul re
construcției. Agenția France Presse 
subliniază că cei trei miniștri de
misionați care nu făceau parte din 
partidul Baas au fost înlocuiți cu 
elemente baasiste.

LONDRA. — La Universitatea
Oxford numărul de catedre afectat 
disciplinelor științifice nu a ținut 
pasul cu dezvoltarea știinfei. A- 
ceastă concluzie a Consiliului la- 
cultăților este inclusă în raportul 
anual al Universității Oxford care 
a fost dat publicității- In baza 
unui studiu s-a constatat că la 
disciplinele științifice, față de nu- 
piărul în oontinuă creștere al stu
denților numărul profesorilor nu a 
crescut în măsură suficientă. .

CONAKRY. — Potrivit unui co
municat al Partidului african al 
independenței din Guineea portu
gheză ' și insulele Capului Verde, 
dat publicității la Conakry, forțele 
patriotice din Guineea' au obți
nut în ultimele săptămîni impor
tante victorii în . lupta împotriva

In Kazahstan, de exemplu numă
rul lucrătorilor medicali a crescut 
în comparație cu perioada dinainte 
de revoluție, de 50 de ori.

El este de 5 ori mai mare decît 
în Turcia și de 10 ori mai mare 
decît în Iran.

casă. Locuitorii acestui cartier nu 
mai au dreptul să iasă din casele 
lor, iar oricare persoană care în
cearcă să pătrundă aici este ares
tată. Aceeași agenție menționează 
că autoritățile au hotărît să sus
pende cursurile tuturor școlilor 
secundare din Caracas, care sînt 
înconjurate de trupe.

Intr-o cuvîntare radiotelevizată 
pe care a ținut-o în seara de 7 
octombrie, președintele Venezue- 

lei, Romulo Betancourt, a încercat 
să justifice acțiunile represive ale 
guvernului. El a afirmat că își 
asumă întreaga răspundere pentru 
aceste măsuri.

nu te într-un loc denumit „La For
taleza", în apropiere de frontiera 
ou Nicaragua.

Autoritățile militare din Hondu
ras, transmite France Presse, iau 
măsuri severe împotriva radio-a- 
matolilor pentru a-i împiedica să 
transmită știri în străinătate cu 
privire la situația din țară.

Dezastre național în Haiti

Grevă generală 
la Singapore

SINGAPORE 8 (Agerpres).
La 8 octombrie, la chemarea Aso

ciației sindicatelor din Singapore 
(S.A.T.UJ, peste 100 000 de mun
citori au declarat o grevă gene
rală de două zile.

Greviștii cer anularea măsurilor 
luate de către guvern împotriva 
sindicatelor, sub pretextul că a- 
cestea „subminează" Federația Ma- 
layeză. >

Greva a paralizat aproape în în
tregime activitatea industrială și 
comercială a acestui teritoriu. A- 
gențiile de presă relatează că, nu
mai la cîteva ore după declararea 
ei, politia din Singapore a arestat 
mai multi lideri sindicali* 1.

NEW YORK 8 (Agerpres)
Președintele Republicii Haiti, 

Duvalier, a proclamat la 7 octom
brie stare de „dezastru național ' 
în Haiti, ca urmare a ravagiilor 
provocate de uraganul „Flora".

Potrivit datelor oficiale, în a- 
ceast* țară uraganul, care a bîn- 
tuit cu o forță nemaiîntîlnită în 
ultimii 63 de ani, viteza vîntului 
atingînd 180—200 km pe oră, a 
provocat moartea a 4 000 de per
soane. Agenția UPI relatează că 
toate orașele din peninsula Tibu
ron (sudul Republicii Haiti) au 
fost distruse în proporție de 40 pînă 
la 70 la sută, numărul persoane
lor afectate de acest dezastru fi
ind de aproximativ un milion, a- 

trupelor colonialiste portugheze. 
Forțele patriotice au repurtat' vic
torii în luptele din localitățile Sa- 
tecute, din regiunea Sitole, de la 
Camujb și din portul Cadonga.

LONDRA. — Conducătorii labu
riști sînt îngrijorați de faptul că 
industria britanică donează fonduri 
enorme partidului conservator.

Ziarul „Financial Times" scrie 
că în precedenta campanie electo
rală partidul conservator a cheltuit 
2 378 000 lire sterline. Fondul elec
toral al partidului laburist se ridică 
în prezent la 600 000 lire sterline, 
în timp ce venitul conservatorilor 
într-un an obișnuit depășește
1 000 000 lire sterline. Experți la
buriști au calculat că din această 
sumă doar 100 000 lire sterline pro
vin de la organizațiile locale con
servatoare în timp ce restul e sub
scris de diverse asociații ale indus
triașilor britanici.

HOOLYWOOD. — Ziarul „New 
York Times" anunță că actorul și 
cîntărețul american Frank Sinatra 
a fost angajat în calitate de direc
tor al studiourilor de filme și te
leviziune Warner Brothers, unde va 
ocupa postul de asistent special 
al președintelui acestor studiouri. 
Se precizează însă că el va con
tinua să joace și pe viitorf dar nu
mai în filmele întreprinderii care-1 
poartă numele.

----0-----

Adoula cere ajutor...
NEW YORK 8 (Agerpres).
Primul ministru congolez, Adou

la, care se află la New York, a 
avut luni convorbiri cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și cu 
ministrul de externe al Belgiei 
Spaak. Convorbirea cu secretarul 
general a fost consacrată examină
rii problemei menținerii eventuale 
a trupelor O.N.U. în Congo pentru 
primele 6 luni ale anului viitor. 
Adoula și unele puteri occidentale 
doresc menținerea forțelor O.N.U. 
în Congo, cu ajutorul cărora să-și 
consolideze pozițiile în această ța
ră

Potrivit agenției Associated Press, 
Adoula a discutat cu Spaak pro
blema unui ajutor financiar belgian 
pentru Congo.

proape o treime din populația ță
rii.

Ministrul sănătății publice al 
Republicii Haiti, Pbilippeaux, a 
declarat că recolta a fost distrusă 
aproape în întregime, două cincimi 
din suprafața agricolă a țării fiind 
de nefolosit. In același timp, el 
a arătat că toate rezervele alimen
tare sînt inundate.

In Cuba, după cum transmite a- 
genția Prensa Latina, uraganul 
„Flora" s-a abătut din nou asupra 
teritoriului țării bîntuind în deo
sebi în regiunea de sud-vest a pro
vinciei Camaguey și în provincia 
Orienie. Vîntul a atins o viteză 
de 135 km. pe oră. Se semnalează 
inundații, s-au înregistrat victime 
și pagube însemnate în agricultu
ră. Postul de radio Havana a anun
țat că 35000 de persoane de pe 
terenurile inundate au fost evacua
te în orașele Santiago de Cuba și 
Victoria de las Tunas. Ca rezultat 
al uraganului a fost întreruptă 
circulația între orașele Santiago 
de Cuba și alte localități.
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Stare exceptioBată 
în R. Dominicană .
SANTO DOMINGO 8 (Agerpres) 
Guvernul Republicii Dominicane 

a instaurat în noaptea de 7 spre 
8 octombrie „starea de urgență'* 
pe teritoriul țării și a interzis toa
te mitingurile și demonstrațiile în 
capitală, ca urmare a unor inci
dente violente care s-au produs la 
7 octombrie. Agențiile occidentale 
de presă relatează că poliția a 
dat o adevărată bătălie cu apro
ximativ 2 000 de studenți domini
cani care s-au baricadat în incjnta 
Universității din Santo Domingo 
pentru a protesta împotriva lovi
turii de stat militare săvîrșite la 
25 septembrie.

După cum transmite agenția 
UPI. detașamente ale poliției au 
înconjurat universitatea și au des
chis focul împotriva studenților. 
Alte unități ale poliției au arun
cat grenade cu gaze lacr.maopene 
pentru a împrăștia pe sftidfenți.
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