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decadeDupă două
Clasamentul 
hărniciei
In întrecerea socialistă ce se 

desfășoară între exploatările mi
niere din bazin, după primele 
două decade ale lunii septem
brie, primele locuri sînt ocupate 
de:

Mina
Față de 

plan 
%

Față de 
anga
jament 

%

Dîlja 104,9 104
Petrila 101,0 100
Lonea 100,9 100
Aninoasa 100,8 99

Pe sectoare, primele 10 locuri
în întrecere sînt ocupate de:

Sectorul față de 
plan

față de 
anga
jament

ПІ Petrila 113 112
IV Lupeni 110 110
I Lonea 109 107
Ш Aninoasa 109 107
П Uricani 108 107
I Vulcan 108 107
V Lonea 108 106
IV Lonea 104 104
I Aninoasa 103 101
IV В Lupeni 102 102

Situația pe combinat
După încheierea primelor două de

cade pe luna septembrie, situația 
realizării planului pe C.C.V.J. se 
prezintă astfel : din cele 7 exploatări, 
patru, respectiv, minele Dîlja, Petrila, 
Lonea și Aninoasa, și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan. Pe primul 
loc în întrecere s-au situat minerii 
tinerei exploatări de la Dîlja care 
și-au depășit sarcinile de plan în 
cel mai mare procentaj — 104,9 la 
sută.

Dar din cauza rămînerii în urmă a 
3 exploatări — Uricani, Vulcan și 
mai ales Lupeni cu 6 310 tone de 
cărbune — sarcina de plan pe 
C.C.V.J. a fost îndeplinită doar în- 
tr-o proporție de numai 97,5 la sută.

ACTUALITATEA
• Teatrul de stat din Tîrgu 

Mureș a sosit în turneu oficial în 
Valea Jiului și urmează să pre
zinte în mai multe localități co
media în 3 acte „O întîmplare cu 
haz" de Carlo Goldoni. Primul 
spectacol va avea loc vineri la 
ora 20,30 în sala Palatului cultu
ral din Lupeni. Spectacolele vor 
fi interpretate în limba maghiară.

• Circul de stat din București 
prezintă la Lupeni între 24 și 30 
septembrie, zilnic la ora 20, iar 
duminica și matineu de la ora
16.30 spectacolul „Circus variete". 
La spectacol își dau concursul ar
tiști și interpret! de muzică ușoa
ră din Republica Populară Bulga
ria.

• întreprinderea loto-pronosport 
a programat în Petroșani extra
gerea pe țară a numerelor ciști- 
găloare la pronoexpres. Extrage
rea va avea loc azi, la ora 19, în 
sala cinematografului „Republica". 
Publicul poale asista la extragere 
în mod gratuit.

• Azi, la ora 19, în sala clubu
lui muncitoresc din Petrila este 
P'oqramată o audiție muzicală pe 
tema „Din antologia muzicii popu
lare românești".

Calea spre succese: 
ritmicitatea

După primele două decade, patru 
exploatări precum și numeroase 
sectoare raportează succese, depă
șirea planului de producție.

La întrebarea „Cum ați ajuns la 
aceste rezultate răspunsul e edifi
cator : prin realizarea ritmică, de la 
începutul lunii, a sarcinilor de plan. 
Acest răspuns îl pot da colectivele 
minelor Lonea, Aninoasa, precum și 
minerii sectoarelor ІГІ Petrila, IV 
Lupeni, I Lonea și din multe alte 
sectoare.

Iată ce ne-a relatat, bunăoară, 
tov. Tenczler Ștefan, șeful sectoru
lui III Petrila.

— Colectivul nostru și-a îndepli
nit ritmic sarcinile de plan din pri
ma zi a lunii. Aceasta a fost posi
bilă prin grija cu care au urmărit 
eșalonarea intrării și ieșirii-din pro
ducție a abatajelor, asigurarea li
niei active de front, plasarea rațio
nală a locurilor de muncă, întreține
rea în condiții optime a utilajelor, 
și căilor de transport, aproviziona
rea din timp a brigăzilor. Ritmicita
tea ne-a permis să ajungem la un 
randament pe sector de 4,140 tone 
pe post față de 3,637 tone pe post 
planificat și să realizăm o depășire 
de peste 2 000 tone cărbune.

Șantierul Livezeni în prag de toamna
Toamna e un lucru pe cale să se 

împlinească. Nu e greu de constatat 
după diminețile tot mai răcoroase, 
după felul în care gospodinele ade
vărate se îndreaptă spre casă cu 
coșurile sau plasele pline de zar
zavaturi pentru conservat.

In partea dinspre Petroșani a șan
tierului Livezeni, aceleași intense 
pregătiri în vederea umplerii cămă
rilor pentru iarnă. Ce se întîmplă în 
cealaltă parte, unde șantierul e șan
tier în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului ?

După opt luni și jumătate de acti
vitate, o parte din sectoarele șan
tierului au căpătat aspect de cartier 
așa cum ar trebui să fie : cu blocuri 
finisate pe dinăuntru și pe din afară, 
cu alei asfaltate, cu drumuri pavate, 
cu terenul din jur, în parte, siste
matizat.

Din cele 540 de apartamente pla
nificate a fi predate în anul în curs 
sînt predate 140, sînt gata cu aproa
pe toate lucrările care condiționea
ză predarea — 160. Patruzeci se 
află în finisaj exterior, 120 în finisaj 
interior, fără -vreo perspectivă de a 
fi predate cu finisaj exterior, iar 80

FAȚA 
NOUĂ
A 0RA$ULUI 
LUPENI

Localitatea Văii Jiului cu 
primul bloc turn cu 10 etaje 
la care s-a folosit metoda co- 
irajului glisant și finisarea ex
terioară concomitentă — Lu
peni — își schimbă pe zi ce 
trece înfățișarea. Cartiere noi 
au apărut pe locurile vechilor 
colonii și pe fostele maidane, 
încît privind ce s-a înălțat pe 
aceste locuri nu mai recunoști 
Lupeniul de odinioară.

Privind acest peisaj coti
dian te tentează să crezi că 

te afli în centrul unui oraș 
modern, dar nu e dealt inima 
cartierului Viscoza.

Anul XVII
XXII Nr. 4953

Miercuri 
22 septembrie 

1965

4 pag. 25 bani

Sondorii din brigada condusă de Turcu Gheorghe de la locația 
5 595 și-au depășit în acest an lună de lună planul de foraj, menținîn- 
du-se mereu în rîndurile evidenția ților în întrecere.

de apartamente se află la lucrările 
de roșu. E, desigur, prematur a face 
pronosticuri pe marginea acestei sta
tistici. Posibilități de realizare a plâ-' 
nului se întrevăd. Pentru aceasta și 
pîinea și cuțitul se află în mîinile 
constructorilor. Numai că...

Acest „numai că“, include în el o 
serie de neajunsuri care au rămas 
nesoluționate și unele dintre ele vor 

rămîne și pe mai departe fără so
luție. 60 de aparlamente dintre cele 
aflate în finisaj interior aveau ter
men de predare în luna septembrie, 
iar 40 din cele „în roșu", au termen 
de predare în luna octombrie. Se va 
acorda acestor 100 de apartamente 
derogare pentru finisajele exterioa
re ? Greu de răspuns. Iată deci pri
ma incertitudine. La aceasta se mai 
adaugă faptul că nici unul din cele 
trei blocuri care însumează aceste 
100 de apartamente nu are accesul

Citiți în pagina IV-a
• Ostilitățile indo-pakistaneze,
• ITALIA: Mari greve și de

monstrații muncitorești.
• Cinci ani de la constituirea 

Republicii Mali.
• Retragerea contingentului ir

landez din Cipru;
• Stare de asediu în Bolivia.

asigurat. Timpul material pentru a- 
ceasta există, însă.

Ce se întîtBplă în urmă, pe unde 
constructorii au trecut o dată ? Com
plexul comercial a fdst după, multe 
insistențe, terminat și predat. S-a 
ivit însă un nou obstacol în calea 
cumpărătorilor : Direcția comercială. 
Deși gata, în noul complex nu se 
pot face cumpărături pentru că nu 
e mobilat și utilat. Pe cînd îndepli
nirea integrală a unei dorințe legi
time a locuitorilor din cartierul Li
vezeni ?

Alături, a început construcția ce
lei de-a П-a etape a completului. 
Numai de nu s-ar desfășura și con
strucția acesteia sub auspiciile pri
mei. Că prea au fost vitrege.

Cele două centrale termice — nr. 
1 și nr. 2 — au rămas mai departe 
aproape în aceeași stare în care au 
fost lăsate astă primăvară. Nu le 
lipsește mare lucru : la nr. 1 (res
pectiv nr. 4 după numerotarea I.L.L.) 
lipsește lopata mecanică și bena de

C. I.

(Continuare în pag. 3-a)

Ansamblul 
„Ciocîrlia** 
la Petroșani

Ansamblu) „Ciocîrlia" a străbă
tut in activitatea sa artistică un 
drum caracterizat. printr-un șir de 
succese.

Cunoscut în întreaga țară ca o 
mare și valoroasă formație artis-
tică, ansamblul și-a axat conținu
tul spectacolelor pe valorificarea 
bogățiile folclorice ale poporului 
nostru.

înființat cu 17 ani în urmă, An
samblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia" al Ministerului Aface
rilor interne,' a‘desfășurat o acti
vitate prodigioasă; prezentînd un 
număr de 5 200 spectacole, la care 
au participat peste 5 milioane și 
jumătate de spectatori.

Reprezentînd cu cinste arta 
noastră populară, ansamblul s-a 
bucurat întotdeauna de o caldă a- 
preciete peste hotare. El a dus 
peste mări și oceane faima și 
strălucirea cîntecului și dansului 
popular românesc, trezind admira
ția publicului străin față de bo
găția sufletească a poporului ro
mân, față de nepieritoarele sale 
creații folclorice.

Merită relevat interesul mani
festat de acest ansamblu de frunte 
pentru prelucrarea cu gust a crea
țiilor populare și pentru promova
rea într-un mod original, alături 
de suitele de dansuri din diferite 
regiuni ale țării, a dansului cu te
mă, în care sînt oglindite preocu
pările poporului nostru muncitor. 
Dansurile', dobrogean, Oltencuțele, 
Flăcăii din Făgăraș, bănățean, din 
munții Codrului sînt numai cîteva 
din multele jocuri populare aduse 
pe scenă și interpretate cu multă 
vigoare și simț artistic.

In pregătirea și prezentarea spec
tacolelor, un loc însemnat îl o- 
cupă cîntecele.

„Cîntec pentru zilele noastre'1 
de S. Sarchizov, „Cînd zic partid" 
de Gh. Bazavan, „Cintecul ostă
șesc" de-L. Proieta,' cîntecul popu
lar „Neic-al meu din cătănih", 
precum și „Iscoada și paza bună" 
de N. Vîlceanu sau „Doina olte
nească" de P. Constantinescu ex
primă grăitor varietatea tematică 
a cîntecelor interpretate de acest 
ansamblu.

Ansamblul numără în rîndurile 
sale pe cunoscuta soliști vocali 
și instrumentiști; Angela Moldo
van și Aurelia Fătu-Răduțu, ar
tistei emerite, Benone Sinulescu, 
Maria Păunescu, Maria Butaciu, 
Maria Ciobanu, Ilie Udilă — acor
deon, Tudor Pană — vioară. Ion 
Șerban — cobză, Toni Iordache — 
țambal și alții.

Pentru rezultatele obținute, an
samblul a fost distins cu „Ordinul 
Muncii clasa I-a" al Republicii 
Socialiste România.

☆
Miercuri, 22 septembrie, ora 19, 

pe stadionul „Jiul" din Petroșani 
publicul petroșănean va avea pri
lejul să se întîlnească cu cei mai 

valoroși artiști ai ansamblului „Cio
cîrlia".

N. CHERCIU
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■HETODE FIODERNE
■ SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE
Abataj frontal pe înclinare 
susținut metalic

La mina Aninoasa rolul de pio
nierat în ce privește introducerea 
susținerii metalice In abatajele 
frontale de pe stratele subțiri si 
l-au asumat oamenii din brigada 
condusă de minerul Asmarandei 
Augustin. Spre deosebire de fron 
talele de pe stratul 1$ al minei 
Lupeni — unde susținerea metali
că este aplicata de mai mult timp, 
frontalul brigăzii lui Asmarandei 
Augușlin prezintă o înclinare ac
centuata, de 28 de grade. Această 
înclinare favorizează transportul 
cărbunelui pe scocuri metalice

dar a constituit unul din princi
palele obstacole in folosirea stîl- 
pilor metalici; la răpire, elemen
tele metalice alunecau pe vatră 
de-a lungul frontului

Acum, după 5 luni de aplicare, 
se poate afirma cu certitudine că 
■introducerea susținerii metalice a 
constituit un adevărat salt calita
tiv în desfășurarea procesului 
de extracție in acest abataj. 
Minerii brigăzii, conducerea secto
rului II au obținut nu numai o ex
periență prețioasă, ci și rezultate 
economice care răsplătesc efortu
rile depuse pentru învingerea greu
tăților de început, pentru aplica
rea cu succes a metodei.

Abatajul frontal al brigăzii lui 
Asmarandei Augustin are o lun
gime de 140 m, fiind împărțit de 
o galerie de subdivizie. Pe 120 me
tri din această lungime, susține 
rea se face cu stilpi metalici pitici 
GJ-LH. și grinzi metalice In con
solă articulate. Pe restul lungimii 
— de 20 metri — care însumează 
porțiuni de deasupra galeriei de 
bază, de ambele părți ale galeriei 
de subdiviziune și la galeria de 

Curtea Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani. Un nou lot de 
gtanîce este pregătit pentru , a fi ex
pediat exploatărilor miniere.

cep, susținerea se fac* în lemn, 
lucru necesar pentru m*ntln«r*a 
galeriei d* bat* *1 pentru facili
tară* răpirii stupilor metalici in 
vecinătatea acestor zone. Grintile 
metalice, lungi de un metru, tint 
«secate pe direcție de avansare, la 
distanta de un metru una de alta. 
Pe direcția stnt așezata, cap la cap, 
articulate prin butoane, trei grinzi 
Primele două grinzi dinspre fron
tul de lucru stnt susținute de cite 
un stilp metalic fixat la 30cm de 
articulație, iar ultima grindă — 
de doi stilpi care formează linia

de rupere pentru dirijarea coperi- 
șului.

In figură este înfățișată mono
grafia de armare după efectuarea 
răpirii. Urmează să fie exploatată 
fîșia următoare. Să presupunem că 
acest lucru a fost efectuat și tre
buie făcută susținerea. Stîlpul trei 
este răpit și fixat pe aceeași grin
dă cu stîlpul 2, formînd noua li
nie de dirijare a coperișului. Stjl- 
pul 4, după răpire, este depozitat 
între stilpi! 1 și 2 pe timpul cît 
durează demontarea grinzii C și 
articularea ei în prelungirea grin
zii A prin prinderea cu butoane 
Apoi stilpul 4 este fixat pe grin
da C la 20 centimetri de articula 
tie. Din acest moment se poate 
continua extragerea unei noi fîșii

Pentru răpire, este suficientă o 
singură lovitură cu muchia securii 
in pana lacătului și partea supe
rioară a stilpului intră In interio
rul părții inferioare. Trebuie însă 
menționat un amănunt important: 
înainte de a fi răpiți, stilpii sînt 
ancorați pentru a nu aluneca.

Minerii brigăzii lui Asmarandei 
Augustin efectuează operația de 
răpire cu multă siguranță și in
tr-un timp scurt. Acest lucru este 
posibil atît datorită experienței a- 
cumulate, cît și datorită faptului 
că stilpii metalici au o greutate
------————.— ..... .-................. ............. ................-------------------------------------------------

De ce nu la nivelul posibilităților ?
Colectivele de inovatori din cadrul 

exploatărilor minieră șî uzinelor 
de preparare din bazinul Văii Jiu
lui au prezentat spre înregistrare 
de la începutul anului un număr 
de 397 inovații. Dintre acestea au 
fost aplicate In producție un nu
măr de 222 de inovații, a căror e- 
ficiență economică — după post- 
calcul — se ridică la 1315 000 lei 
Dintre propunerile de inovații în
registrate, un număr de 120 de pro
puneri se află încă în fata de stu
diu, respectiv in fază de confec
ționare de prototip, iar restul de 
55 propuneri nu au fost >
de către comisiile tehnice.

Avînd în fată bilanțul scurt al 
activității inovatorilor, la prima 
vedere am putea spune că rezul
tatele stnt bone. Dacă analltim 
Insă situația din punct de vedere 
al necesitățUor urgent* al* mine- 
tor to privința ridicări! nivelului 
tehnic rt organitMortc al prmhc- 
țief, ajungem la concluzia că •- 
ceste rexultate nu tint deloc satis
făcătoare. Este vorba despre mo
dul cum și-au găsit rezolvarea 

redusă, sub SO kg, iar demontarea 
șl montarea se fac cu ușurință. 
La fixarea stupilor nu se executa 
pilugl ci numai se îndreaptă cul
cușul în tocul unde urmează să 
«e sprijine talpa elementului me
canic.

Șeful brigăzii, maistrul mecanic 
Fierea Dumitru, locțiitorul șefului 
de sector, inginerul Nițu Dumitru 
sînt de părere că armarea metalică 
este avantajoasă deoarece a spo
rit gradul de siguranță In timpul 
lucrului, s-a redus consumul de 
lemn de ia 30 mc/1000 tone ex-

trase la 10 mc/1 000 tone, a crescut 
viteza de avansare de la 20 m 1/lu- 
nă la 39 m 1, iar cîștigul pe post 
de miner este de 130—140 lei.

Două chestiuni necesită a fi re
zolvate în vederea creării unor 
condiții și mai bune de muncă în 
acest abataj.

• Pentru fixarea grinzilor sînt 
necesare două bolțuri: unul pentru 
articulare și altul pentru rigidiza- 
re (legat cu un lănțișor de corpul 
grinzii). Or, grinzile sosite in ul
tima vreme au numai cîte un bolț. 
Minerii n-au de unde lua aceste 
bolțuri și întîmpină greutăți.

• Munca în abataj ar fi, de a- 
semenea, mult ușurată dacă con
ducta metalică de aer Comprimat 
ar fi înlocuită cu furtun de cauciuc 
armat. Timpul folosit acum pentru 
montarea conductei de aer, după 
exploatarea fiecărei fîșii, ar putea 
fi utilizat pentru extracția cărbu
nelui,- deci, o nouă rezervă de 
creștere a randamentului. Plus 6 
posturi de montatori pe zi econo
misite.

Aceste psobleme pot fi rezolvate 
crefndu-se acestei brigăzi, care pă
șește cu perseverență pe tărîmul 
noului în minerit, posibilități spo
rite pentru obținerea unor succese 
de seamă.

Ing. I. BRANEA

problemele cuprinse în planul 
tematic de inovații.

Planul tematic de inovații al 
C.C.V.J. pe 1965 prevede rezolva
rea a 52 de teme de inovații, pro
bleme de mare importanță în rîdi 
carea nivelului tehnic al produc
ției- Dintre acestea plnă acum au 
fost rezolvate doar 13, iar alte 11 
se află în fază de experimentare 
Menționăm că majoritatea proble
melor au fost rezolvate de către 
inovatori de la uzinele de prepa
rare. Dintre aceste inovații se pot 
aminti „Modificarea stației de ipsos 
de la preparatia Petrila", „îmbu
nătățirea circuitului de epurară a 
apelor reziduale de la Uzina de 
preparare din Lupeni". La fel se 
poate aminti o altă inovație va. 
loroasă — propusă In planul te
matic d* inovații — la mina Pe
trila, cu titlul „Imbunătățirta con
st let a susținerii galeriilor !ri 
zone cu presiuni mari".

Aș* cum arătam mai înainte, 
un număr de II teme de inovații 
din planul tematic, se află in fază 
de încercare și studiu. De remar
cat faptul că la mina Lonea se

La începutul lunii septembrie, con
ducerea C.C.V.J. a analizat activi
tatea de protecție a muncii pe tri
mestrul II și luna iulie 1965, ana
liză la care au participat șefii ex
ploatărilor și unităților precum si 
lefii serviciilor din C.C.VJ.

Din situațiile prezentate a reieși I 
că in cadrul exploatărilor miniere, 
precum și al celorlalte unități ale 
combinatului s-au aplicat o serie 
de măsuri menite să ducă Ia îm
bunătățirea pro
tecției muncii, la 
prevenirea acci
dentelor, măsuri 
ale căror rezul
tate au și înce
put să se arate- Totuși, la o parte 
din exploatări și unități că de e- 
xemplu la minele Lonea, Vulcan, 
Uricani, B.D.M.N., preparatia Lu
peni se constată Încă o serie de 
deficiențe în domeniul protecției 
muncii și a prevenirii accidentelor

Din analiza accidentelor pe cauze 
a reieșit că cele mei multe acciden
te se datoresc căderilor de roci, lu
crărilor de transport pe căi orizon
tale și căderilor de materiale. Ex
ploatările miniere care au un număr 

Pe teme 
de protecția muncii

mare de accidente provocate din că
deri de roci sînt: E. M. Petrila, E. 
M. Lupeni, E. M. Vulcan, E. M. Lo
nea și E. M. Aninoasa. La produce
rea acestor accidente au condus ur
mătoarele cauze principale : în une
le abataje nu se execută o podire 
corespunzătoare, iar bandaj area este 
superficială; nu se căptușesc cu 
toată atenția lucrările miniere în e- 
xecuție; deseori nu se respectă mo
nografiile de armare; în multe cazuri 
asistența tehnică a corpului mediu
de control este insuficientă.

La transportul manual și mecanic 
pe căi orizontale un număr destul 
de mare de accidente s-au produs din 
cauză că unele trasee nu sînt între
ținute în bană stare, macazele și 
liniile ferate nu sînt reparate la 
timp și din aceste cauze se produc

Colțul celor cartați cu N. T. S.

O „SCĂPARE"...
Era pe la sfîrșitul schimbului Ii- 

In galeria direcțională de la ori
zontul X B, lemnarul Velcea Va- 
siie, cunoscut fn sectorul IV al 
minei Petrila ca muncitor harnic 
și conștiincios, transporta un că
rucior cu lemn spre transversala 
de la abatajul cameră nr. 21 vest. 
Deodată, pe cind se afla in drep
tul transversalei nr. 20, a auzit un 
zgomot, in fafa căruciorului cu 
lemn a apărut un vagonet și Vel
cea n-a mai auzit nimic...

A fost 
vagonete, 
portal de 
nosticul:
nă vertebrală și fractura omopla
tului. Ce se întîmplase ?

ridicat dintre cele două 
fiind grav rănit și trans- 
urgentă la spital. Diag- 

tractură dublă de coloa-

încearcă și studiază îmbunătățirea 
indicilor la susținerea puțurilor 
prin utilizarea cofrajeior de zidă
rie la executarea betonului. Se 
urmărește prin aceasta obținerea 
unor randamente sporite și lu
crări de bună calitate.

O altă temă interesantă care se 
studiază la mina Lupeni este „Tru
să mobilă pentru reglarea releetor 
în mină" prin care se urmărește 
îmbunătățirea funcționării instala
țiilor electrice în subteran.

La Uricani se studiază și se în
cearcă acționarea cu aer compri
mat a ventilatoarelor electrice din 
subteran în cazul cînd concentra
ția gazului metan a crescut peste 
limitele admise. Tot la Uricani se 
studiază oprirea automată a trans
portoarelor T.P.-l din abataje, în 
cazul opririi transportorului princi
pal plasat în axul colector.

Sînt cîteva exemple din preocu
pările inovatorilor din bazinul 
nostru carbonifer prin care se ur
mărește rezolvarea unor probleme 
stringente la minele respective. 
Trebuie să spunem aici od acest* 
preocupări nu sini suficiente. O 

fr*cv*nt* d*rai*ri; ₽* liniile de 
transport a» circulă cu viteze mari, 
contrar normelor de tehnica securi
tății.

Accidentele produse de căderi 
de materiale se datore6c fap
tului că în unele galerii și preaba- 
taje accesul este îngreunat de o se
rie de materiale depozitate în de
zordine sau de neîntrețlnerea aces
tor lucrări. Analizîndu-se modul 
cum au fost realizate măsurile cu 

caracter de pro
tecție a muncii, au 
reieșit unele defi
ciențe ca : nu s-au 
luat măsuri sufi

ciente ca tablourile 
sugestive cu caracter de protecție 
a muncii care au fost repartizate 
exploatărilor și unităților în scopul .. . 
îmbunătățirii agitației vizuale să fle\ 
înrămate și afișate; uneori nu se 
execută la timp lucrările de șistifi- 
care sau stropire a locurilor de 
muncă neglijîndu-se astfel combate
rea prafului exploziv de cărbune; 
la unele exploatări miniere dotate cu 
stații de radioamplificare nu se
prelucrează la aceste stații ca
zurile de accidentare pentru a 
se evita accidentele similare; pro-?" 
blema perforajuhli umed este negli
jată, neacordîndu-i-se atenția cuve
nită, cu toate că numai in anul 
1965 au fost repartizate exploatărilor 
150 perforatoare C.P.-17.

In concluzie, este necesar ca 
în perioadele viitoare colecti
vele expolatărilor și unităților
să-și îmbunătățească activitatea în 
acest domeniu prin traducerea în 
viată a planurilor de măsuri menite 
să îmbunătățească condițiile de lu
cru ale muncitorilor.

Ing. ION AVRAMESCU
C.C.V.J.

Minerul Munteanu Ioan ГѴ, care 
lucrează de peste 5 ani la întreți
nere, om cu multi ani de expe- 
1 tentă in munca din subteran, la 
tel ca și ortacul său, minerul Piri 
Colomqn, lucrau la întreținerea di
recționalei. Unul din vagonetele pe 
care le-au încărcat cu piatră, din 
lipsa lor de atenție le-a „scăpat11 
tdupă cum au declarat el la anche
tă) și panta fiind de 10—12 pro
mite vagonetul a început să ruleze 
cu viteză în direcțională surprin- 
zîndu-1 pe Velcea. $1 nu a lipsit 
mult ca neatenția celor doi mi
neri nechibzuit! să coste viața unui 
ortac de-al lor.

serie de teme pur miniere, cum ar 
fi îmbunătățirea metodelor de ex
ploatare, a metodelor de susținere 
în abataje și galerii, au rămas în 
afara atenției colectivelor de ingi
neri și tehnicieni minien. O slabă 
preocupare se observă în acest 
sens mai ales la exploatările mi
niere din Lupeni, Vulcan și Ani
noasa, unde s-a făcut foarte puțin . 
față de prevederile planului tema- . 

tic de inovații Părerea noastră este v 
că sînt posibilități reale în fiecare 
exploatare minieră ca acest plan 
tematic să nu rămînă numai scris 
pe hîrție.

In acest sens recomandăm con
ducerilor tehnico-administrative ale 
exploatărilor miniere să traseze 
inginerilor și tehnicienilor din sec
toarele productive sarcini concrete 
în privința rezolvării problemelor 
din planul tematic de inovații, fie
căruia în sfera lui de activitate. 
Și comitetele sindicatelor trebuie 
să-și spună cuvîntul în acest sens, 
iar comisiile inginerilor și tehnicie
nilor sînt chemate să studie®* 
toate aceste probleme ca prin re
zolvarea lor să se ridice pe o tre*p- 
tă mai superioară nivelul tehnla 
al producției.

Ing. M. BARA
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Pe calea laptelni

Cifre îmbucurătoare
și cîteva aspecte care le umbresc

Fabrica de produse lactate de la 
marginea orașului Petroșani este o 
unitate modernă.

Ceea ce impresionează aici este 
ambianta ce o formează albul imacu
lat al halatelor cu laptele intrat în 
fabricație, iar la capătul proceselor 
de producție din fiecare secție în 
parte, cu produsele rezultate: lapte 
pasteurizat, iaurt, smîntînă, brîtțză, 
frișcă, unt.

încă din prima lună după probele 
tehnologice, colectivul acestei uni
tăți a obținut succese. In luna au
gust, colectivul fabricii a livrat 
71 000 litri de lapte în bidoane și 
93 152 litri lapte îmbuteliat, depășind 
prevederile planului cu peste 114 000 
litri; Ia iaurt a obținut o depășire 
de peste 25 000 kg, lă brînză grasă 
de vaci de 8173 kg, la smlntlnă de 
1 354 kg; iar la unt bloc s-a dat pes
te plan 19 834 kg.

In afară de aceste produse prevă- 
\ zute în plan, fabrița a mai livrat 
■ 10390 kg brînză grasă de vaci, 1 420 
' kg frișcă, 3 492 kg caș sec (pentru 

industria ușoară) și 1 858 kg brînză 
șlabă de vaci. Zilnic fabrica prelu
crează 15 000 kg lapte. Dar pe lîn- 
gă aceste succese, în activitatea fa
bricii se fac simtite unele deficiente. 
Așa de pildă, conducerea fabricii nu 

ț

Decepții pe autobuz
Nu rareori In autobuzele care circulă pe distanța 

Uricani-Petroșani au loc discuții înflăcărate între pa
sageri și taxatoare. Fiecare din cele două părți își sus
ține cu argumente convingătoare punctul de vedere 
Și, lucru paradoxal, ambele părți se pare că au drep
tate. Pasagerii se urcă în autobuz cu valize sau colete 
grele-de-peste 30 kg, îndreptîndu-se spre gara Lupeni 
sau Petroșani și susțin că, întrucît nu au cu ce să-și 
transporte bagajele, pot să le urce în autobuz. Taxa
toarele, Ia rîndul lor, îi obligă să coboare imediat din 
autobuz pe acei pasageri care au bagaje grele. Ar- 

, gumentele invocate de taxatoare par convingătoare 
’ — ele nu fac un lucru ilegal, ci dimpotrivă, respectă 
< dispozițiile primite din partea conducerii I.C.O. Pe

troșani, Unii pasageri coboară din autobuz, fără discu
ții, imediat, alții însă continuă discuțiile,- pentru a 
,i reuși să ajungă măcar pînă în Lupeni dacă au urcat 
din Uricani. Călătorii sînt însă decepționați că nu se 
pot folosi de transportul cu autobuzul. Oare nu poate 
fi înlăturată această decepție 7 Iată o întrebare pe 
care și-o pun cetățenii în mod cu totul justificat. Este 
absurd să ceri oamenilor să-și umple valizele cu 30 
kg fix pentru a avea acces în autobuze. Firești par în
să și dispozițiile date de conducerea I.C.O. Petroșani 
taxatoarelor, pentru a evita aglomerații le pe autobuz. 
Măi mult chiar, pentru transportul bagajelor volumi
noase autobuzele sînt înzestrate cu portbagaje. Deci 
dispozițiile par a fi bine gîndite. Un singur lucru a 
fost scăpat din dispoziții i acela de
a cere garajului să monteze pe au
tobuze scara de acces spre portba
gaj. Or, acest lucru este esențial 
pentru a evita nemulțumirile pa
sagerilor ! Și este cel puțin curios, 
dacă nu chiar o dovadă de nepă
sare crasă, că n-a fost descoperit ( 
pînă în prezent.

S. VASILESCU I 

și-a pus de Ia început problema dis 
ciplinei în producție și a realizării de 
economii. In lunile care au trecut de 
la intrarea fabricii în funcțiune, la 
consumurile specifice s-au înregis
trat depășiri de ptnă la 40 la sută, 
în special la apă și lumină, datorate 
faptului că instalațiile au fost lășate 
să funcționeze în gol. De asemenea, 
încă nu s-a introdus sistemul de vîn- 
zare a laptelui, smîntinii și frișcăi în 
sticle șl borcane de 1/2 kg; ap fost 
zile în care au lipsit paharele para
finate pentru brînză de Făgăraș, 
smîntînă și frișcă etc.

Deficiente se fac simțite și în or
ganizarea comerțului cu produse lac
tate. Conducerea O.C.L. Alimentara 
încă n-a făcut totul ca laptele și de
rivatele sale produse de această 
unitate modernă să ajungă în toate 
cartierele localităților Văii Jiului și 
nu asigură vînzarea In orice oră din 
zi. Magazinele specializate și cele
lalte unități O.C.L. sînt aprovizionate 
doar o dată pe zi cu produse lactate. 
Aceasta face ca după 2-3 ore de la 
deschidere, magazinele să nu mai 
aibă ce vinde, pe cînd In fabrică se 
găsesc stocuri considerabile. Se sim
te tot mai mult nevoia organizării 
vînzării produselor lactate la domi
ciliu, pe bază de abonamente.

Din partea ce
lor competenți se 
cere mai mult in
teres pentru acest 
vlăstar al șesena- 
lului pentru ca 
produsele lui să 
ajungă la consu
matori fără să 
piardă nimic din 
prospețimea și 
calitățile nutri
tive.

M. M.

Mina Lonea. 
Doi ortaci ai bri
gadierului Iacob 
Petru, de la sec
torul I sînt pre
gătiți să intre în 
șut.

Șantierul Livezeni 
in prag de toamnă

(Urmate din pag- 1-aj

transport a cărbunelui de pe plat
forma de alimentare, la bunkere, 
Mult rîvnitele aparate de contra- 
curent pentru producerea apei calde 
menajere, au fost montate. Locatarii 
— 380 de familii — tot n-»U apă cal
dă. Șantierul de Instalații șl I.L.L. se 
află într-o aprigă dispută în care 
nici unul nu vrea să cedeze nici un 
pas. Cu puțină înțelegere, lucrurile 
s-ar rezolva. Pe I.L.L. nu Q împie
dică aproape nimic să dea apă caldă, 
șantierul de instalații nu e împiede
cat de nimic să termine bruma de 
lucrări pe care le mai are de exe
cutat. Rămîne de văzut cine va cîș- 
tiga cursa aceasta în care nimeni nu 
vrea să cedeze nimic, tn timp ce lo
catarii sînt păgubiți de confort. In
vităm să dea un răspuns în această 
preadiscutată problemă pe tovărășii: 
inginer Ghiță Ionel, șeful șantierului 
de instalații și inginer Bihoiu Ioan, 
directorul I.L.L.

Pentru că tot ne-am propus să 
comentăm unele stări de lucruri de 
la șantierul Livezeni, de ce să nu 
mai comentăm una ?

Blocurile H 2, E 3, E 4, deși gata 
de aproape două luni, nu au putut 
fi recepționate — mai nou — din 
cauză că nu aveau executate racor
durile la conductele termice (71).

Instalatorii lucrează zilele acestea 
de zor la terminarea acestor racor
dări. Dar doi oameni S-au intoxicat 
din cauza gazelor emanate la su
darea țevilor galvanizate. Nu 11 se 
dă lapte că antidot din cauză că 
„nu e legal, nu lucrează în spetii 
închise și deci n-au dreptul la anti
dot". Păi bine fraților care răspun
deți de această problemă, ce fel de 
legalitate apărați dacă în felul acesta 
puneți în pericol sănătatea oameni
lor 7 Căutați, în cazuri similare, o 
portiță, în lege, că trebuie să existe.

Astfel se prezintă situația șantie
rului Livezeni la intrarea într-un nou 
sezon, sezon care reclamă mai multe 
pregătiri de organizare în vederea 
desfășurării normale a procesului de 
execuție. Timpul, deși de acum în
colo cu mai multe exigente, stă 
încă la îndemîna constructorilor.

Primul pas a fost făcut

Fierar-betoniștii din brigada lui Galan Ioan se numără printre con
structorii harnici ai șantierului T.C.M.C. de la Paroșeni.

Iată-і în fotografie, lucrînd la confecționarea de armături pentru noile 
construcții industriale de la mina Paroșeni.

De mai mult timp, în sectorul 
forestier Cîmpu lui Neag munca 
cultural-educativă era complet ne
glijată Nimeni nu se îngrijea de 
folosirea in mod util și plăcut a 
timpului liber, iar comitetul de 
secție sindicală nu găsea oamenii 
care să se o:upe de această latură 
a muncii sindicale.

Iată însă că intr-o bună zi o 
mină de entuziaști s-au sfătuit să 
dea viață muncii culturale. Ei au 
format o brigadă artistică de agi
tație. De la acea dată, după ce în 
parchetele forestiere înceta clntul 
ferăstraielor și al gaterului,. în 
sala clubului începeau repetițiile 
brigăzii, „regizate" de instructorul 
voluntar Blaj Aurel,

Vgstea s-a răspîndit în tot sec
torul. Tovarășii de muncă ai ar
tiștilor amatori —* mînultorl de 
ferăstraie mecanice, gaterjști, mun
citori forestieri din sector, veneau 
la repetițiile brigăzii.

A soșit apoi și ziua cea mare 
— apariția pe scenă, în fata pu
blicului. Invingîndu-și emoția ce-i 
stăplnea, artiștii amatori au reușit

Au fost primiți în partid
Uteciștii Vitican Pavel și Dumitru 

Gheorghe lucrează în întreprinderea 
orășenească de industrie locală. Pri
mul este tapițer, iar al doilea tîm- 
plar de binale. Conștiincioși în mun
că, cei doi uteciști constituie un 
exemplu de hărnicie. Ca dovadă, de 
mai multe luni, Vitican Pavel și Du
mitru Gheorghe se află în primele 
rinduri ale întrecerii socialiste și 
tot la fel în îndeplinirea sarcinilor 

să prezinte un program bogat în 
conținut, Primul paș fusese făcut. 
Membrii brigăzii artistice de agi
tație printre care amintim pe soții 
Mincinoiu Elena și loan, Muscălău 
Maria și loan, frații Ciocan Dio- 
nisie și Rozalia, Trifon Gavrilă, 
Stanciu Marioara, Petric Gheor- 
ghe, Bitan loan și Pincu Aurelia 
și-au propus apoi să prezinte pro
gramul lor și la alte sectoare fo
restiere ale întreprinderii forestie
re Petroșani

☆

Comitetul de secție sindicală și 
organizația U.T.C. din sector vor 
trebui să Întocmească un program 
comun de activitate menit să făcă 
plăcut și util timpul liber al fo
restierilor. De asemenea, să se 
îngrijească de împrospătarea căr
ților bibliotecii clubului, de orga
nizarea unor acțiuni cu cartea —- 
prezentări, recenzii, seri literare, 
de tinerea unor conferințe tehnice 
și de știință popularizată.

MARGARETA MICA

primite din partea organizație! U.T.G.
Recent, adunarea generală a comu

niștilor de la I.O.I.L. — Petroșani a 
discutat cererile tovarășilor Vitican 
Pavel și Dumitru Gheorghe pentru 
primirea în rîndurlle partidului. Pu
pă ce li s au făcut o seamă de reco
mandări, adunarea generală, cu una
nimitate de voturi, a hotărît ca acești 
doi uteciști să fie primiți în rîndu- 
rile membrilor de partid.

PROGRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Jocuri populare; 5,15 
Jurnalul satelor; 5,25 Mici piese 
instrumentale; 5.45 Dansuri inter
pretate de fanfară; 6,00 Radiojur 
nai. Buletin meteorologic; 6,10 
„Zori de zi cu melodii"; 6,35 Cin 
tece populare; 6,45 Salut voios de 
pionier,- 7,00 Radiojurnal; 7,15 Mu
zică ușoară; 7,30 Sfațul medicu
lui ; Oxiurile și tratamentul lor; 
7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 Val
suri din opere,- 8,00 Sumarul pre
sei; 8,06 Selecțiuni din operete,
8,30 Călătorie muzicală prin re
giunile patriei,- 9,00 La microfon, 
melodia preferată; 10,00 Buletin 
de știri; 10,03 Ansambluri artistice 
școlare,- 10,15 Lecturi literare la 
cererea ascultătorilor; 10,30 Mu
zică simfonică românească în re
pertoriul interpretelor străini; 11,00 

Soliști ai Operei de stat din Cluj;
11,30 Cîntă Aida Moga și sexte 
tul „Victoria",-, 11,45 Muzică pen
tru orgă; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 „Mîndra mea, floare aleasă"
— cîntece Și jocuri populare; 12,30 
Arpegii la frumusețe — recital da 
poezie contemporană românească; 
12,45 Pagini din muzica de balet; 
13,25. Fragmente din opera „A- 
drienne Lecouvreur" de Cilea; 
14,00 Buletin de știri; 14,10 Soliști 
și melodii preferate — emisiune 
de muzică ușoară; 15,00 Din mu
zica popoarelor,- 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Recital I.eonie Rysanek
— arii din opere; 16,30 Prietena 
noastră cartea; 17,00 Muzică u- 
șoară interpretată la diferite in
strumente,- 1715 Cu microfonul 
prin regiunea Banat; 17,35 Muzică 
populară interpretată de Irina Lo- 

ghin și Nelu Orian; 18,00 Seară 
pentru tineret; 19,00 „Cîntă, dan
sează, tinerețe"; 20,00 Radiogaze- 
ta de seară; 20,30 Varietăți mu
zicale; 20.45 Noapte bună, copii; 
20,55 Varietăți muzicale (conti
nuare); 21,15 Părinți și copii; 21,30 
Tineri interpreti de muzică popu
lară; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic,-, 22,20 Cîntă 
Edith Piaff și Charles Trenet; 22,40 
Piese de estradă de mare popu
laritate; 23,10 Simfonia a III-a. 
„Ovidiu", de Sigismund Toduță; 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Trio-uri vocale de mu
zică ușoară; 7,50 Interpreți de mu
zică populară din dlfeîițe regiuni 
ale tării; 8,15 „Ștafeta melodiilor"; 
8,45 Piese instrumentale de vir
tuozitate; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 Selecțiuni din opera „Cava
leria rusticană" de Mascagni; 9,30 
Vreau să știu,- 10,00 Simfonia în 
La major de George Stephănescu;

10.30 „Drag mi-e cîntecul și jocul" 
— emisiune de melodii populare; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Cvin
tetul cu pian în fa minor de Ce
sar Franck; 11,45 Muzică corală 
de Ion Chirescu; 12,00 Concertul 
pentru vioară, coarde și bas con
tinuu de Pietro Locatelli; 12,25 
Melodii de Gelu Solomonescu, 
Viorel Doboș și Richard Stein; 
13,00 Buletin de știri; 13,03 „Pe 
Mureș și pe Tîrnave" — emisiune 
de melodii populare; 13,30 Meri
diane; 13,40 Concert de prînz,- 14,35 
Soliști români de operă; 15,00 
Buletin de știri; 15,10' „Cînt pen
tru tine" — muzică ușoară,- 15,30 
Antologie poetică; 15,45 Valsuri 
interpretate de fanfară; 16,00 So- 
liSti și formații artistice de ama
tori; 16.20 Dialog cu ascultătorii;
16.30 „Poemul Carpaților" de A- 
lexandru Pașcanu,- 17,00 Radiojur
nal; 17.15 Muzică distractivă; 17,30 
Sfatul, medicului: .Oyiurile și tra
tamentul lor; 17,35 Anunțuri, re

clame, muzică; 18,00 Cîntă Ze- 
naida Pally; 18,15 Carnet plastic;
18,30 Cvartetul nr. 1 în Do major 
de Ion Dumitrescu; 19,00 Buletin 
de știri; 19,05 Muzică corală de 
Eusebie Mandicevșchi; 19,15 Iti
nerar folcloric „Muzică populară 
din țara Oașului"; 19,30 Mic vals 
de estradă de Theodor Sibiceanu; 
19,35 Seară de operă : „Traviata" 
de Giuseppe Verdi. In pauză ; Ra
diojurnal; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Muzică; 0,09 „Bătrîna lună 
povestește" — muzică ușoară; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
23 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Zborul întrerupt; REPUBLICA: 
Cum se reușește în dragoste; LO
NEA : Vinetou; ANINOASA: Ve
selie la Acapulco; LUPENI — 
MUNCITORESC : Brățară de gra- 
nate; URICANI : Slujnica.
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Ostilitățile indo-pakistaneze
SRINAGHAR 21 (Agerpres).
Noi ciocniri între trupele indie

ne și cele pakistaneze sînt anun
țate de agențiile de presă.

Agenția Associated Press, citind 
ш comunicat dat publicității luni 
seara Ia Delhi relatează că în sec
torul Chawinda din regiunea ora
șului pakistanez Sialkot între uni
tățile părților în conflict au con
tinuat luptele. Aviația indiană a 
sprijinit atacurile lansate de infan
terie. Postul de radio Delhi a a- 
nunțat marți dimineața că trupele 
indiene au continuat să înainteze 
pe frontul din regiunea Sialkot.

Potrivit unor surse oficiale din

S. U. A.

Campanie de „reînnoire” 
în partidul republican

NW YORK 21 (Agerpres).
In cercurile conducătoare ale 

partidului republican continuă o 
activitate febrilă de Afacere a par
tidului și de combatere a catastro
falei pierderi de prestigiu înregis
trate de acest partid la ultimele 
alegeri. Ziarele americane relatau 
că s-a început o campanie de „re
înnoire" pentru a scoate Partidul 
republican de sub influența cercu
rilor de dreapta dominate de Gold
water, influență care s-a dovedit 
dezastruoasă și care a costat Par
tidul republican una dintre cele 
mai grave înfrîngeri electorale din 
istoria sa.

In ultima vreme, o asemenea 
mișcare de reconstituire se afirmă 
în statul Michigan în jurul guver
natorului George Romney, cunos
cut ca umil dintre liderii cu ve
deri liberale ai acestui partid. Gu
vernatorul Romney a fost, dealt
fel .reales in funcția sa anul tre
cut cu o mare majoritate, în timp 
ce, tot atunci, Goldwater fusese 
înfrînt la alegerile prezidențiale cu 
peste un milion de voturi în statul 
Michigan.

Grupul de lideri republicani din 
jurul lui Romney, studiază, după 
cum scriu ziarele, un adevărat 
program menit să împrăștie acu
zațiile aduse Partidului republican 
că s-ar situa pe poziții retrograde 
și s-ar opune, de exemplu, măsu
rilor de integrare rasială. In acest

Stare de asediu 
în Bolivia

LA PAZ 21 (Agerpres).
In Bolivia a fost decretată sta

rea de asediu. Junta militară de 
guvernămînt a adoptat această 
hotărîre în urma ciocnirilor vio
lente ce s-au produs luni între 
trupele guvernamentale și minerii 
bazinelor Catavi și „Siglo Veinte". 
Incidentele au început în timp ce 
minerii se îndreptau spre o ca
zarmă cerînd punerea în libertate 
a 25 de muncitori arestați. In cursul 
ciocnirilor 11 persoane și-au pier
dut viața. Au fost operate arestări.

Intr-o declarație făcută în legă
tură cu decretarea stării de ase
diu, copreședintele juntei militare 
de guvernămînt Rene Barrientos, a 
anunțat că vor fi luate noi ac
țiuni represive împotriva minerilor 
din cele două bazine, considerate 
de mult de junta boliviana ca 
„centre de subversiune".

Retragerea contingentului irlandez din Cipru
NICOSIA 21 (Agerpres).
La 20 septembrie a început re

patrierea contingentului irlandez 
aflat in cadrul forței O.N.U. din 
Cipru. Retragerea contingentului 
irlandez din insulă are loc în con
formitate cu hotărîrea guvernului 
Irlandei de a-și retrage pînă la 6 
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Rawalpindi, aviația pakistaneză a 
bombardat marți dimineața obiec
tive militare indiene în regiunea 
Jodphur Aceleași surse au relatat 
că trupele pakistaneze au respins 
o serie de atacuri indiene în re
giunea Sialkot. Luni seara, rela
tează agenția France Presșe, în 
regiunea Lahore au avut loc lupte 
aeriene între avioanele pakistane
ze și cele indiene.

Atît sursele din Delhi, cît și 
cele din Rawalpindi au menționat 
că in cursul ostilităților s-au în
registrat pierderi de ambele părți, 
în oameni și materiale de război.

program figurează sprijinirea le
gislației antisegregaționisfe, acor
darea de posibilități sporite pen
tru calificarea muncitorilor de cu
loare, programe de reforme urba
nistice, de combatere a înapoierii 
economice în diferite regiuni, în 
special din statul Michigan etc. 
Guvernatorul Romney a anunțat că 
va adresa în acest sens un mesaj 
Adunării legislative a statului în 
iarna aceasta.

In același timp însă, au remarcat 
ziarele, Romney nu dorește să se 
afirme ca deosebit de progresist, 
pentru a nu-și înstrăina sprijinul 
unor cercuri influente din partidul 
său. El subliniază că programul 
său rămîne „conservator" și spri
jină; îndeosebi, poziția tradițio
nală a Partidului republican de a- 
părare a drepturilor statelor împo
triva unui „amestec exagerat" din 
partea autorităților federale.

ITALIA

Mari greve și demonstrații muncitorești
ROMA 21. Corespondentul A- 

gerpres, I. Mărgineanu, transmite:
Din triunghiul industrial al Nor

dului, Milano-Torino-Genova și pî
nă în sud în îndepărtata Sicilie, 
în luna septembrie se înregistrează, 
asemenea unei puternice reacții în 
lanț, mari greve și demonstrații 
muncitorești pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și libertăți 
democratice, împotriva ofensivei 
patronatului de reducere a săptă- 
mînii de lucru și a salariilor. Po
trivit datelor oficiale, la începutul 
toamnei numărul șomerilor era în 
Italia de 1 075 000, cărora li se a- 
daugă desigur alte importante con
tingente de oameni care au doar 
parțial de lucru.

Conducerea uzinelor „Fiat" din 
Torino a anunțat că reduce durata 
săptămînii de lucru la 40 de ore, 
bineînțeles cu scăderea corespun
zătoare a salariilor. Exemplul „gi
gantului" torinez a fost urmat de 
îndată de întreprinderea „Inno
centi" din Milano, fiind molipsitor 
și pentru patronii Fabricii de ra
dio și motoare electrice „Magneți 
Marelli", care au concediat 400 de 
muncitori, ca urmare a reducerii 
activității economice. Cuvîntul 
„sciopero" (grevă) a revenit în ac
tualitate, fiind răspunsul ferm al 
oamenilor muncii la acțiunea ca- 1 
pitalului monopolist.

octombrie din motive economice, 
efectivul său de soldați și ofițeri 
aflați în Cipru. Prin retragerea ir
landezilor din forța O.N.U. aflată 
în Cipru numărul soldăților și ofi
țerilor acestei forte a O.N.U. va 
fi redus de Ia' 7 000 la 5 000 sol
dați și ofițeri.

VIETNAM
0 unitate saigoneză căzută 

într-o ambuscadă a for
țelor patriotice

Cea mai costisitoare zi pen
tru intervenționiștii ame
ricani

SAIGON 21 (Agerpres).
O unitate a trupelor patriotice 

saigoneze a căzut luni într-o am
buscadă a forțelor patriotice în a- 
propiere de baza aeriană america
nă de la Da Nang, suferind pier
deri grele. Potrivit unui purtător 
de cuvînt american trupele guver
namentale au fost supuse unui pu
ternic tir de arme automate în 
momentul cind intrau în localita
tea Da Hoa. Jumătate din efecti
vul acestei unități, menționează a- 
genția A.P., a fost nimicit. Elicop
tere și avioane cu reacție ameri
cane, precum și un batalion de 
trupe guvernamentale au fost tri
mise In regiunea atacată, dar for
țele patriotice au reușit să se re
plieze, Este pentru a doua oară în 
decurs de mai puțin de o lună cind 
trupele Saigoneze sînt supuse unor 
atacuri puternice ale patrioților 
care acționează în această regiune.

Agențiile de presă anunță că a- 
vioanele de bombardament ameri
cane B-52 continuă atacurile îm
potriva regiunilor controlate de pa- 
trioții sud-vietnainezi. Marți, bom
bardierele americane au efectuat 
cel de-al 29-lea raid asupra pro
vinciei Quang Tin.

Referiridu-se la pierderile aerie
ne suferite de Statele Unite nu
mai în ziua de luni, coresponden
tul din Saigon al agenției U.P.I. 
sublinia că aceasta a fost cea mai 
costisitoare zi de la începutul ac
țiunilor în Vietnam, ea soldîndu- 
se cu 7 avioane doborîte în R.D. 
Vietnam și Vietnamul de sud.

La chemarea celor trei mari sin
dicate —■ C.G.I.L., G.I.S.L. și U.I.L., 
muncitorii din numeroase sectoare 
au încetat lucrul, manifestîndu-și 
hotărîrea de a acționa pentru a- 
părarea drepturilor lor. Cu deose
bită forță s-a manifestat acțiunea 
celor care lucrează în industria 
bumbacului din Valle Susa: ei au 
blocat pentru cîteva ore șoseaua 
din Susa. Greve de protest au de
clarat muncitorii din „Romanagas", 
minerii sicilieni, metalungiștii din 
Taranto, ca și muncitorii agricoli 
din multe regiuni ale sudului.

ÎN {ÎTEVA
TOKIO. Un mare miting, la care 

au participat aproximativ 10 000 de 
persoane, a avut loc marți în capi
tala Japoniei, în semn de protest 
față de intențiile guvernului de a 
Tatifica tratatul cu privire la așa- 
numita „normalizare a relațiilor 
japono-sud-coreene".

SANAA. In capitala Yemenului 
au sosit luni seara primele gru
puri de soldați din Arabia Saudi- 
tă, care vor fi puși la dispoziția 
Comitetului pentru restabilirea pă
cii din această țar? Ei vor fi fo
losiți în acțiunile menite să ducă 
la încetarea focului în diferite 
puncte ale țării.

BUDAPESTA. La 20 septembrie 
au incepilt la Budapesta lucrările 
consfătuirii internaționale a Fede
rației oamenilor de știință la care 
participă delegați din 54 de țări. 
Tema consfătuirii o constituie .pro
gresele științifice realizate în ță
rile în curs de dezvoltare și rolul 
colaborării internaționale în acest 
domeniu. La lucrările consfătuirii

Cinci ani de la 
Republicii Mali

La 22 septembrie 1960, pe harta 
politică a Africii occidentale a a 
părut un stat nou : Republica Mali 
Cei cinci ani care au trecut de a- 
tunci au constituit o perioadă de 
muncă intensă și de înfruntări a 
unor mari greutăți. Dar cei aproa
pe cinci milioane de oameni au 
muncit cu însuflețire hotărîți să 
înlăture urmările a 70 de ani de 
asuprire colonială. Țara savanelor 
cunoaște acum febra înnoirilor. In 
fiecare sector al economiei s-au 
produs transformări importante. 
Guvernul Republicii Mali și-a pro
pus ca sarcini de prim-ordin lichi
darea înapoierii economice moște
nite și construirea unei industrii. 
A și intrat în funcțiune» comple
xul industrial agricol de la Bagu- 
inda, prima uzină a țării după 
șapte decenii de colonialism. Alte 
noi obiective i se vor alătura în 
curînd: marele baraj de la Sotubo 
și două hidrocentrale.

Progrese s-au înregistrat și în 
domeniul dezvoltării și moderniză
rii agriculturii. Mii de hectare au 
fost valorificate și amenajate. Au 
apărut noi forme de organizare a 
muncilor agricole care contribuie 
la sporirea recoltelor. Un sector 
important este cel al creșterii vi
telor și al prelucrării produselor 
animaliere. Șeptelul țării depășeș
te trei milioane de bovine și 12 
milioane cornute mici.

De la 30 iulie 1962, prin intro
ducerea unei monede naționale 
proprii, francul malian, guvernul 
și-a asigurat controlul asupra fi
nanțelor și devizelor puțind să 
lupte pentru lichidarea speculei și 
contrabandei. O măsură importan-

R-F-G.: Consultări în vederea 
desemnării noului cancelar

BONN 21 (Agerpres).
Marți, președintele R. F. Germa

ne, Heinrich Lubke, a continuat se
ria consultărilor cu principalii li
deri ai partidelor politice vest- 
germane în vederea desemnării 
noului cancelar au Germaniei oc
cidentale. Seria acestor consultări 
a fost începută luni după-amiază, 
cînd Lubke l-a primit pe Franz 
Josef Strauss, președintele parti
dului Uniunea creștin-socială 
(U.C.S.) — ramura bavareză a 
U.C.D.

In cursul zilei de marți, Lubke 
i-a primit pe Konrad Adenauer, 
președintele partidului Uniunea 
creștin-democrată (U.C.D.), Willy 
Brandt, președintele partidului so
cial-democrat și Erich Mende, pre
ședintele partidului liber-democrat.

RÎNPURI
participă o delegație a Asociației 
oamenilor de știință din Republica 
Socialistă România, în frunte cu 
prof. Coineliu Penescu, membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, secretar 
general al asociației.

ISTANBUL. După cum informea 
ză ziarul „Milliyet" din Istanbul, 
în orașul Akhisar (sud vestul Tur
ciei) și în întreaga regiune de 
coastă a Mării Egee, au loc miș
cări repetate și destul de puternice 
ale scoarței pămîntului. In zidurile 
multor clădiri au apărut fisuri. In 
ultimele 24 de ore au fost înre
gistrate 11 cutremure. Locuitorii 
orașului nu au curajul să intre în 
case.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S, 
l-a primit pe generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane, care face 
o vizită oficială în Uniunea So
vietică.

Tiparul i I.P.H.

constituirea

tă a guvernului Republicii Mali o 
constituie crearea Societății de im
port-export „Somiex", care dispu
ne de monopolul asupra întregului 
export și asupra importului anu
mitor produse.

„Una din lozincile Republicii 
Mali — menționa președintele Mo
dibo Keita într-o declarație — este 
aceea că lupta pentru independen
ță nu poate fi victorioasă fără li
chidarea neștiinței de carte". A- 
ceasta este o sarcină deosebit de 
dificilă dacă ne gîndim că în urmă 
cu cinci ani 95 la sută din popu- ’ 

* lația țării era analfabetă. An de 
an statul cheltuiește mari sume 
pentru învățămlnt. In anul în curs 
bugetul statului prevede ca 16 la 
sută din investiții să fie destinate 
învătămîntului. Au fost create 
așa numitele „școli funcționale'' ca
re permit pregătirea teoretică, 
dar și instruirea practici a elevi
lor, astfel că la terminarea 1<4 
absolvenții pot să intre direct îi 
producție. S-a creat, totodată, O 
vastă rețea de școli pedagogice 
pentru pregătirea cadrelor didac
tice.

Dacă pe plan intern guvernul 
Republicii Mali duce o politică 
menită să scoată tara din situația 
de înapoiere și s-o conducă pe ca-’ 
lea dezvoltării necapitaliste, pe 
plan extern el duce o susținută 
luptă în vederea menținerii și con
solidării păcii. Republica Mali își 
lărgește relațiile cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor politi
că, militează pentru întărirea uni
tății africane, pentru pace și înțe
legere cu toate popoarele lumii.

VENERA NICOLESGU-ANGHEb

După cum transmit agențiile dr' 
presă, în timpul întrevederii lui’ 
Lubke cu Adenauer, acesta din ur
mă i-a recomandat, potrivit hotă- 
rîrii Comitetului director al U.C.D., 
numirea lui Erhard în postul Cje 
cancelar federal. Se crede că pro
punerea a fost acceptată, Lubke 
urmînd să supună noului Bundestag ’< 
spre aprobare învestitura lui Er
hard în calitate de cancelar. A- 
ceasta va avea loc, Ia sfîrșitul lu
nii octombrie, cînd urmează să se 
întrunească noul Bundestag. Pînă 
la această dată, noul cancelar va 
forma noua echipă ministerială 
care, probabil, va fi o continuare 
a fostei coaliții dintre U.G.D. și 
liber-democrați.

In cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale, care prezintă in
teres reciproc.

NEW YORK. Greva minerilor 
de Ia exploatările de cărbune 
din Virginia de vest, Pennsylva
nia și Ohio, a intrat in cea de-a 
treia săptămină. La grevă parti
cipă 10 000 de mineri. Ea a tos, 
declanșată în semn de protest 
împotriva concedierii unor lider 
sindicali.

TOKIO. Conducerea Partidului 
Socialist din Japonia — cel mai 
mare partid de opoziție din țară 
— a anunțat că la 1 octombrie o 
delegație a partidului va pleca în 
Okinawa. In timpul vizitei lor în 
Okinawa, membrii delegației vor 
milita pentru retrocedarea cît mai 
grabnică a Okinawei către Japonia.

MIAMI. Serviciile meteorologice 
din Miami au anunțat că un nou 
uragan, „Carol", a fost semnalat 
luni seara la 2 500 km est de ca
pitala statului Porto Rico. Uraga
nul, a cărui viteză este de apro
ximativ 150 km pe oră, se îndreap
tă în direcția Nord; Nord-Vest. '•
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