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In. ziua de 12 octombrie tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pe Giăn Du Hoan, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene Ia București, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o discuție prietenească.

BĂRBĂȚIE, ABNEGAȚIE
S-a stins lumina. Cili dintre noi 

știu sau iși închipuie ce s-a putut 
întîmpla ? Poate o li lost doborît 
un stîlp, poate s-a ars un trans
formator, poate a pușcat un cablu, 
cine știe. Pentru noi, asta înseam
nă întuneric sau lumină de la o 
luminare care fumegă. Dar pentru 
ei. pentru electricieni ?

Un anonim cere de la centrală 
dispecerul I. R. E. H. Apoi o 
voce iritată răsună în receptor .- 
„Ce faceți, tovarăși, ne țineți pe 
întuneric J".

Și răspunsul dispecerului: „Știm, 
tovarășe, știm 
că blocurile cu
tare, din cutare 
сагПеі nu au 
lumină. Am luat 
măsurile de în
lăturare a deranjamentului". De
ranjament înseamnă și deiecțiunile 
mici șt cele 'mari. Luarea măsuri
lor 'e în funcție de gravitatea de
ranjamentului.

In seara aceea (6 octombrie) 
deranjamentul însemna un cablu 
de 6 kV rupt pe o porțiune in sec
torul dintre blocurile 54—55 din 
cartierul Livezeni. Cită muncă ne
cesita înlăturarea lui l O echipă 
de electricieni trebuia deplasată 
de urgență la locul avariei, cu 
toate sculele necesare. Asta în 
miez de noapte. Și cine știe cit 
vor trebui să stea ei acolo 1

Au , stat 22 de ore încontinuu. 
22 de ore în care au mîhcat pe

CARNti

La rampa gării Petroșani se descarcă cartofi din vagoane, pentru a- 
provizionarea populației pentru iarnă.

Intr-unui din numerele ziarului 
nostru din ultimul timp ară
tam în materialul intitulat „Convor
bire despre cărți" că nu sînt ex
plorate toate căile și mijloacele 
pentru difuzarea satisfăcătoare a 
cărților în rindul cititorilor.

Pentru a urmări felul cum mun

NU-I BINE AȘA !
cesc și alte unități pe această li
nie. ne-am deplasat la Librăria 
noastră din orașul Petrila unde am 
găsit o situație prea puțin îmbucu
rătoare. Responsabilul librăriei, to
varășul Munteanu Alexandru, ne-a 
relatat că și aici baza difuzării căr 
ții o constituie tot standurile or
ganizate la întreprinderi, deoarece 
în unitate vînzarea zilnică nu tre
ce de 100—120 lei In ce privește 

apucate, iar de’ dormit n-au dor
mit de loc. Toamna cernea de sus 
stropi mărunți și deși. Apa pătrun
dea prin haine. Trebuia să lucrezi 
culcat pe pelerina de ploaie, sau 
stînd în genunchi, cu un colț al 
pelerinei sub tine. Și n-au plecat 
de acolo, ШСІ la ora trei, nici la 
7 seara. Și-au făcut o instalație 
provizorie de iluminat ca să poa
tă lucra. Abia a doua zi spre di
mineață au plecat. Au plecat cind 
lumina a inundat din nou aparta
mentele noastre.

S-a aprins iarăși lumina. Ciți 
dintre noi bănu
iesc de cită voin
ță, de cită răbda
re, de cîtă abne
gație au avut ne
voie de-a lungul 

a 22 de ore cei 7 oameni de sub 
conducerea unui maistru tînăr ? 
Doriți să-i cunoașteți și dvs. pe 
cei 7? Iată-i: maistrul Ciornei Io
sif, electricienii Laie Iosif, Hoffman 
Francisc, Borza loan, Cic Dumitru, 
Mitran Ilarion, Buta loan. Mai. iîr- 
ziu li s-au alăturat Luca Petru și 
Mitrache Constantin. Și de cite 
ori fac. electricienii astfel de ..tu
ruri. de forță" ? Nu v-ați pus în
trebarea. Nici, ei пи-și pun nici
odată întrebarea. Nu. Ei se duc a- 
colo unde e nevoie și mi pără
sesc poziția pină ce avaria nu este 
înlăturată și rețeaua repusă îii 
funcție.

I. CIOGLEI

formele de popularizare se recurge, 
alături de vitrină și buletinul 
„Cărți noi", la stația de amplififca 
re, prin intermediul căreia sînt a- 
nunțate cititorilor cărțile noi intra- 
te în librărie. Se pare că aceasta 
din urmă are mai mult efect. în- 
trucît deseori cititorii se adresează 

cu formula: „Am auzit la „stație' 
că aveți cutare carte, vă rog să-mt 
dați și mie un exemplar". Așa s-a 
ieușit, spre exemplu, ca planul pe 
trimestrul III să fie depășit cu 646 
iei.

Cu toate acestea, dacă raportăm 
suma de 6 046 lei, cît s-a realizat 
în 3 luni, la populația orașului Pe
trila, reiese că procentul pe cap 
de locuitor eâte foarte scăzut. Și

IN CINSTEA 
ALEGERILOR 
DE PARTID
E. M. Aninoasa

Colectivele sectoarelor III și IV 
de Ia E. M. Aninoasa intîmpină ale
gerile de partid cu succese însem
nate în producție. Pînă ieri diminea
ța, colectivul sectorului III a extras 
743 tone de cărbune peste plan, iar 
colectivul sectorului IV peste 120 
tone.

Se evidențiază în întrecere brigă
zile conduse de comuniștii Dediu 
Vasile, Schneider Francisc, Fulga 
Dumitru, Bulgaru Gheorghe, de la 
abataje, Marinca Mihai de la pre
gătiri și altele.

E. M. Vulcan
Sectorul IV de la E. M. Vulcan 

este fruntaș pe exploatare în ce pri
vește cantitatea de cărbune, avînd 
extrase peste plan în prima decadă 
860 tone de cărbune.

Și colectivul sectorului I desfă
șoară o activitate rodnică, avînd ex
trase 600 tone de cărbune în plus. 
Acesta este un merit al brigăzilor 
conduse de comuniștii Nicoară Ale
xandru, Zaharie Constantin, Imbre 
loan, Șerban Nicolae, Dima Mihai, 
Takacs Alexandru, al inginerilor și 
tehnicienilor.

La ordinea zilei 
pe gantiere

INTENSIFICAREA r 
PREGĂTIRILOR DE IARNA

Luna octombrie a făcut ca anotimpul cald să predea șta
feta anotimpului rece. Motiv în plus pentru gospodari să in
tensifice pregătirile în vederea iernii.

Seriozitatea acestor pregătiri, folosirea experienței anilor 
anteriori in stabilirea măsurilor adecvate, are o însemnătate 
deosebită pentru activitatea din timpul iernii, de aceste pregă
tiri depinzînd în bună măsură rezultatele ce le vor obține in 
producție în lunile viitoare colectivele unităților noastre in
dustriale.

Centralele 
vor da căldură.

Șantierele de construcții pregătesc 
încă de pe acum noi fronturi de lu
cru de,rezervă pentru iarnă. Pe șan
tierele din Petroșani, Vulcan și Pe
trila, blocurile în construcție sînt 
pregătite pentru continuarea lucru
lui în condițiile iernii.

— Centrala termică nr. 3 va asi
gura căldura necesară pentru con
structori — spune tov. Anghel loan, 
maistru instalator. In acest scop 
noi am luat măsuri de instalare a 
conductelor termice la blocurile J 5, 
J 6, G 4, D 3, E 9, F 6, la care vom 
executa lucrările în timpul iernii. 
Intr-adevăr, în timp ce la această 
centrală termică — de mare capaci- 

unde mai pui că în oraș se află 
două școli cu aproape 2 000 de e- 
levi, se află sute de muncitori și 
funcționari cărora cărțile le sînt 
indispensabile la locul de muncă.

Nici tovarășul Munteanii nu s-a 
arătat mulțumit de această situație, 
afirmînd că s-ar putea face mai 
mult.

Există însă udele deficiențe pri
vind aprovizionarea Іа timp a li
brăriei cu cărțile solicitate de ci
titori, de care se face vinovat 
C.L.D.C. Deva. Se știe că o carte 
bună este căutată Întotdeauna, iar 
apariția ei este așteptată cu nerăb
dare. Se întîmplă insă ca aprovi
zionarea librăriilor cu cârtea res
pectivă să se facă la termene di
ferite. De aici se ajunge la situația

N. CHERCIU

(Continuare în pag. 3-â)

Se toarnă betonul.

tate — se execută ultimele lucrări, 
instalatorii trag rețeaua de conducte 
la blocurile care sînt doar începute.

Realizări în acest domeniu s-au 
înregistrat și pe șantierul Petrila, 
unde constructorii urgentează lucră
rile la centrala termică nr. 1. La fel 
la șantierul Vulcan se amenajează 
de zor punctul termic nr, 5, iar la 
Lupeni se trag conductele de la cen
trala termică „B 200". Datorită aces
tui fapt, blocurile aflate în lucru în 
perioada iernii vor fi încălzite, ceea 
ce va permite ca munca să continue 
cu spor. Rămîne doar ca, pe măsu
ra ridicării blocurilor, să se execu
te și instalațiile interioare (țevi, ra
diatoare) pentru a se crea condiții 
optime de lucru brigăzilor de fini
saj.

Drumurile, 
o problemă 
nerezolvată

Transporturile în șantier, mai ales 
în timpul iernii, cer drumuri bune:

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Magazin cu servire
Interiorul magazinului alimentar 

nr. 6 din Petroșani este întotdeauna 
curat. Mărfurile sînt aranjate cu 
gust în rafturi, iar vînzătorii ац o 
comportare civilizată față de cum
părători. Ca rezultat magazinul e 
vizitat cu plăcere de cumpărători 
și își depășește lună de lună planul 
de desfacere. In luna septembrie, 
de pildă, au fost vîndute cu 8 la su
tă mai multe mărfuri fată de plan. 
Valoarea totală a mărfurilor vîndu
te prin intermediul acestei unități

ЛЖ așlna mînca kilometru 
. . după kilometru. Șoseaua, 

netedă, șerpuia printre văi. 
...Ne-am oprit la o biiurca- 

lie de drumuri, lingă un pod. 
Două semne indicatoare ne vin 
în ajutor. Am apucat-o pe ți
nui din drumurile de тцріе. 
Urcăm și iar urcam. Motorul 
murmura p»lcut și, împins par
că de o forță nevăzută, lăsa în 
urmă văile, pădurile. Poposi
răm, din nou. Un tovarăș de 
drum, după ce admiră prive-

40 DE ANI 
PRIN CODRI
liștea și frumusețile de nedes- 
cris ale naturii, oftă de cîteva 
ori, apoi spuse :

— Ce lacuri minunate, ce 
priveliști 1 Parcă sintem într-o 
lume de basm 1

L-am aprobat. Intr-adevăr ti
vea dreptate.

Deodată, se auzi dudui
tul unui motor, apoi un hăulit.

— Ne apropiem de Cimpu- 
șei, de parchetul unde lucrea
ză ,Drăgan — interveni cineva.

/Continuăm să urcăm. Du-
'■*' pă o cotitură ne apăru 

in față o platformă construită 
din bușteni, iar cițiva oameni, 
cu cunoscutele țapine, rosto
goleau spre rampa de încărca
re buștean după buștean. So
sirea noastră nu i-a deranjat. 
După ce și-au aranjat rampa 
de încărcare, se apropie de

F. GLIGOREȘTEANU

(Continuare în pag. 3-a)

exemplară
de la"'începutul anului se ridică la 
suma de 4 300 000 lei. Merită să fie 
evidențiate pentru activitatea lor 
conștiincioasă vînzătoarele Iordă- 
chescu Adriana, Popescu Maria, Cul- 
cea Elena, Moș Minerva precum și 
responsabilul Marian loan, care asi
gură aprovizionarea ritmică a maga
zinului cu mărfuri solicitate de 
cumpărători.

C. IOAN 
corespondent
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LA МПА LOAEA
modernizarea я exigentele el

Mina Lenea, una din cele mai vechi mine din bazinul Văii Jiului, cunoaște in prezent 
Întinerirea. Preconizată a ae realiza pe bazele unei «lztemalizări modeme, ale automatizării 
operației de extracție a cărbunelui, această nouă tinerețe va mijloci o creștere substan
țială a producției de cărbune energetic extras din subteranele Lonei, Cimpei, Jiețulul. A- 
ceastă nouă tinerețe, care poartă numele modern de sistematizare, ' înseamnă un puț de 
extracție modem construit după legile unei tehnici a prezentului și viitorului — o „poartă" 
prin care cărbunele viitorului va pomi spre inima țării, înseamnă mii de metri de drumuri sub
terane moderne ale cărbunelui, Înseamnă condiții mal bune de lucru In subteran și la zL în
seamnă, in final, un drum al cărbunelui intr-o singură direcție de la toate cele trei guri de 
mină ale exploatării, o creștere simțitoare a capacității do extracție a minei.

Acesta va fi viitorul apropiat al uneia din minele cele mai vechi ale bazinului.
Pentru desăvtrțirea acestui tablou final, autorii din subteran și de la zi ai lui Înving 

o serie de greutăți, rezolvă o serie de probleme pe care le implică această complexă șl 
simplă, In același timp, idee, născută in atelierele prolectanților. Cum rezolvă ei complexa 
problemă, caro sint greutățile care stau in fața lor, care sînt cerințele muncii lor? Ne-o 
vor spune in parte, In cele ce' urmează, Însăși autorii, în cadrul anchetei noastre.

• Detalii ale unul tablou u- 
nltar

• Poate cloci kHometrl de 
drum subteran

• Cine de la olne țl oe aș
teaptă ?

S Cuvtntul de ordine: pre
cipitare, ritm, calitate.

Plusuri și minusuri 
pe șantierul 

subteran
Ing. CIOATĂ CONSTANTIN, șe

ful sectorului VI investiții.
Intii o precizare ■. planul fizic 

al sectorului a fost depășit cu 341 
m 1 și 6 378 m c pe cele 3 trimes
tre.

Vorbind despre termenele de da 
re in folosință a obiectivelor de 
sistematizare, țin să remarc făptui 
că au fost stabilite pină acum 
mai multe termene pentru concen
trarea minei. Conform acestor ter
mene s-au întocmit și diagrame 
de execuție. Viața, problemele con
crete ale executării complexului de 
lucrări au dovedit însă că terme- 
nele n-au fost reale, nu au avut 
la bază un studiu aprofundat. Spe
cialiștii din cadrul exploatării 
noastre elaborează abia acum un 
studiu pentru fixarea termenului 
definitiv de concentrare a minei 
pe care II vom Înainta direcției 
de investiții din C.C.V.J.

In orice caz, după aprecierea 
noastră, în primul trimestru al a- 
nulul viitor instalațiile puțului mo
dern cu schip vor putea intra ia 
probele tehnologice. Iar de la 1 a- 
prilie 1966, puțul va putea prelua 
o parte din producția minei. In 
privința dării in funcțiune a pu 
țului sîntem legați de executarea 
noilor ghidaje pentru puț de către 
U.R.U.M.P. Pe măsură ce le vom 
primi, vom trece la montarea lot. 
Lucrarea va fi executată în cel 
mult două luni. Totodată, în ter
menul ce ni-1 propunem, vom a 
vea posibilitatea să executăm șt 
restul de lucrări care condiționea 
zk punerea in funcțiune a puțului. 
Țin să enumăr doar citeva: mon
tarea instalației de alimentare e. 
Schlpului, a silozului pentru căr
bunele scăpat de la. schip, a edi- 

Una din brigăzile care își aduce contribuția la centralizarea minei 
Lonea. cea condusă de minerul Miiller Edmund.

butoarelor și a cintarulul bascul. 
Sint lucrări intlrziate, deoarece 
nu ni s-au asigurat echipele de 
specialiști, promise la stabilirea ter
menelor de dare In funcțiune pen 
tru montarea lor. In răstimpul ce 
ni l-am fixat — 1 aprilie — vom 
executa cu forțe proprii toate a- 
ceste lucrări. Tot pină la aceasta 
dată, vom putea executa și alte 
lucrări și anume; rebetonarea ve
trei In circuitul puțurilor gemene, 
pe o lungime de 150 m, rezldlrea 
cu blocuri a galeriei principale 
tiansversale pe o lungime de 80 
metri. Vom avea posibili
tatea să executăm totodată 
probele și reglările necesare la uit 
lajele montate de noi: frîne și trr- 
pingătoare pneumatice, împingătoa 
rele electrice, compensatoare ele

Noi, în general, cu lucrările minie
re sîntetn în pas cu cerințele. O sin- 
gură rămînere în urmă avem la să
parea galeriei direcționale spre putui 
orb nr. 8. Lucrarea e întirziată din 
cauza emanațiilor puternice de me
tan, a rocilor friabile prin care n 
fost săpată galeria, ceea ce ne-o 
determinat să refacem și susține- 
rea de mai multe ori. Conducerea 
sectorului ișt 'vă coricentra toată 
atenția spre recuperarea rămîrierii 
în urmă și spre îmbunătățirea con
tinuă a calității lucrărilor, capitol 
la care, trebuie să recunoaștem, a- 
vem încă neajunsuri, mai ales la 
betenări.

Vreau să menționez ca probleme 
pentru viitor : să fie soluționată 
amenajarea puțului principal cu 
colivii pentru transportul pietrei 
de la orizontul 400, problemă încă 
nerezolvată O altă problemă, ce 
ne produce multe greutăți e lipsa 
de boltari, La începutul acestei 
luni am fost nevolți să oprim 3 
locuri de muncă, din care două In 
circuitul puțurilor gemene, din 
cauza lipsei de boltari. Deci, con
sider că este necesar ca direcția 
comercială din C.C.V.J. să priveas
că cu toată seriozitatea aprovizio
narea minei Lonea cu bolțari.

Investițiile — 
în atenția minei

Ing. FEIER GHEORGHE, șeful ex
ploatării :

In ultimul timp a intervenit o 
schimbare de soluție Intr-o ches
tiune esențială a lucrărilor de con

centrare a minei: montarea ghi
dajelor. După ultima soluție, ghi
dajele pentru schip vor fi execu
tate nu din șine, cum s-a prevăzut 
pină în prezent, ci din fier drep
tunghiular. Aceasta a solicitat din 
partea noastră noi lucrări, not 
măsurători topografice. Lucrările 
sint executate, iar măsurătorile au 
fost înaintate spre a servi la exe
cutarea noilor ghidaje de către 
U.R.U.M.P.

Țin să subliniez că producția a- 
nului 1966 nu este condiționată de 
concentrarea minei. Dimpotrivă va 
trebui Să eșalonăm in așa fel lu
crările de trecere cu transportul 
la noul put principal, lncî1 să nu 
perturbăm procesul de producție.

Important e faptul că la lucrările 
miniere prevăzute în programul de 
sistematizare nu avem întîrzieri, 
doar la galeria de legătură spre 
puțul orb nr. 8, lucrare pe care 
o vom urgenta pe cit posibil. Con
ducerea minei noastre și-a concen- юг de investiții de
trat, de altfel, toată atenția spre 
activitatea sectprului de investiții

< bață dfe 4 brigăzi de investiții cite 
am avut în. trecut avem în prezent 
13.. Ln ..domeniul aprovizionării cu 
materiale șl vagonete am acordat, 
de asemenea, prioritate sectorului 
de investiții. Am avut greutăți 
doar din lipsă de bolțari. Construc
torilor de la suprafață le reproșăm 
înlîrzierea a două lucrări iinportan 
fe, deosebit de urgente pentru noi: 
baia și lămpăria din cadrul noului 
complex administrativ și depozitul 
de lemne.

ț 
------------------------------------------- â— ---------------------------------—.--------------1-

Lucrare ce reclamă 
execuție 

ireproșabilă
Ing. DÂVIDESCU GHEORGHE, 

director tehnic al C.C.V.J.
Soluția privind ghidajele drep 

t unghiul are pentru noul puț princi
pal al minei Lonea constituie o 
rezolvare ingenioasă la nivelul teh
nicii mondiale a transportului pe 
neul puț. De aceea, insist îndeo
sebi asupra executării ireproșabile 
a întregului complex de lucrări 
Anul viitor, noul puț va ajunge 
să extragă o producție de 1000 
tone/zl, iar în 1967 va extrage în
treaga producție a minei pe puțul 
cu schip.

In ultimul timp se observă o 
îmbunătățire a preocupării condu
cerii minei față de activitatea de 
investiții. Dovadă sînt realizările 
colectivului pe acest an, Unele lu
crări sînt deficitare în schimb la 
capitolul calitate. De exemplu, la 
susținerea galeriei de legătură cu 
puțul orb nr. 8. In peretele gale
riei au rămas goluri neumplute 
(rosturi) între bolțari, alteori do 
zajul cimentului n-a fost corespun 
zător.

Ca sarcini de viitor, de primă 
urgență și care trebuie executate 
și la nivelul calitativ corespunză
tor țin să amintesc următoarele 
mozarea puțului principal tub o 
rizontul 400, pe o adîncime de 60 
m spre a evita suprapunerea cu 
montarea ghidajelor în puț. Alte 
lucrări; montarea benzilor metali
ce de transport, a culbutorului si 
silozului dozator pentru schip; toa
te. se cer executate conform grafi

Noul tablou de distribuție șl casa compresoarelor de la mina Lonea.

cui ui prevăzut și corelate cu mon
tarea ghidajelor. La lucrările mi
niere Se impun măsuri pentru spo
rirea vitezelor de avansare in ga
leria de legătură cu puțul 8, ga
leria de .legătură cu mina I și la 
săparea puțului orb nr. 1.

Din partea constructorilor aștep
tăm să urgenteze complexul' admi
nistrativ și mal ales depozitul de 
lemne a cărui întîrziere n-are nici 
o justificare.

In atenția noastră se va afla, in 
ti area în funcțiune a puțului cu 
schip la Începutul trimestrului II 
1966 și executarea căii ferate pen
tru transportul cărbunelui de la 
Lonea la Petrila.

Realizări șl cerințe 
ale activității 

constructorilor
Punerea in stare de funcțiune 

ia termenul planificat, a obiective- 
la suptafață 

condiționează, în egală măsură cu 
lucrările de subteran, reușita ope
rației de sistematizare a minei Lo
nea II. Constructorii au ridicat 
aici un turn de extracție modern 
pentru o instalație cu schip, o sta
ție de concasare a sterilului, un fu
nicular, un tablou de distribuție. 
Sint In curs de execuție un siloz 
pentru cărbune, uri complex admi
nistrativ-social, un atelier electro
mecanic, un depozit de lemne etc. 
Un volum destul de important de 
investiții, din care constructorii au 
realizat numai o parte care, din pă
cate, nu înseamnă folosirea la ma
ximum a posibilităților ce au stat 
la îndemîna lor. Dar sd dăm cu- 
vlntul constructorilor, sd spună ca
ne sînt greutățile ce le-au avut și 
le au încă de învins:

Inginerul Moise Nlcolae — șeful 
lotului Lonea.

— Să pornim de la situația ac
tuală a lucrărilor. La turn și mașina 
de extracție cu schip — lucrarea 
cea mai complicată — mai sînt de 
executat o' serie de legături ale 
instalației electrice de forță, insta
lația de iluminat, montarea ascenso
rului și alte citeva lucrări mărunte. 
La silozul pentru cărbune, In schimb, 
am stagnat vreme de două luni din 
cauza unei dificultăți tehnice ne
prevăzute care a trebuit rezolvată la 
fața locului.

Așa, abia de acum încolo vom 
începe betonarea. O situație grea 
avem la complexul administrativ-so- 

La ce obligă activitatea de viitor
Pe șantierul subteran al Lonei lucrările sint în toi. Ce

le mai importante obiective ce se includ in sistematizarea 
minei se apropie de sfîrșit. Pentru viitor rămine ca sarcină: 
executarea în ritm susținut, conform graficului de execuție 
a lucrărilor de montaj aflate la ordinea zilei, intensificarea e- 
xec&ărli lucrărilor miniere Încă neterminate și concentrarea 
atenției colectivului spre îmbunătățirea continuă a calității lu
crărilor. Ajutor se așteaptă în privința aprovizionării ritmice 
cu bolțari din partea direcției‘comerciale a C.C.V.J. și a sta
ției C.F.R. care să piină la dispoziție vagoanele necesare. 
Predarea noului puț modern este condiționată de executarea 
noilor ghidaje pentru puț. Deci de la U.R.U.M.P. se așteap
tă executarea într-un ritm cit mai susținut a acestor insta
lații.

Lucrările de investiții de la suprafața minei Lonea sînt 
în întîrziere. Conducerea grupului de șantiere Valea 
Jiului, a T.C.MM. să acorde o atenție mai mare aprovizio
nării cu materiale a acestui lot.

Pe primul plan al urgenței se înscrie acoperirea comple- - 
xului administrativ — social creînd astfel front de lucru 
pe tinr» de iarnă și terminarea depozitului de lemn.

cial care are termen de predare în 
trimestrul IV. Noi însă nu am ter
minat nici lucrările de roșu. Și iată 
de ce :

Am lucrat, și lucrăm încă și acum, 
la zidărie numai cu o brigadă de 6 
zidari. Balastul ne-a lipsit multă 
vreme, Iar fierul beton de anumite 
dimensiuni ne lipsește аргоарй de 
2 luni. Toate acestea le-am cerut 
în fiecare zi. Nu știu cine se face 
vinovat, dar dacă aceste trei ce
rințe ar fi fost satisfăcute, altul ar 
fi stadiul lucrării.

La depozitul de lemne al minei 
situația e și mai alarmantă. Acest de
pozit trebuia predat exploatării la 
15 octombrie, pentru a se putea face 
stocul de lemne pentru iarnă, Aîci 
trebuie dislocați zeci de mii de 
metri cubi de pămînt. Dar cu ce 
să-i transporți ? Autobasculantele pe 
care le dă I.R.T.A. sînt absolut in
suficiente. Au fost zile în care ex
cavatoarele au stat degeaba.

☆

Poate știe conducerea autobazei 
I.R.T.A. să dea un răspuns la a- 
ceastă complicată și perpetuă dis
cuție iar T.C.M.M. sd dea un răs
puns In privința aprovizionării șan
tierului de la Lonea II.
-------------------------------------------

Vina e numai 
a altora ?

Am urcat în casa mașinii insta
lată în turnul puțului. Doi electri
cieni lucrau Ia legăturile complicate 
ale instalației electrice de semnaliza
re. Lucrau și suflau în mîini Firesc. 
Temperatura a scăzut mult. Dar, 
casa mașinii de extracție e deschi
să din patru părți. Si tot din atîtea 
părți suflă vîntul.

Nu se găsește geamgiul care să 
pună geamurile — spunea unul din 
electricieni.

Să fim serioși. Dacă exista mai 
mult interes din partea conducerii 
șantierului nu se putea să nu se 
găsească un geamgiu, care să mon
teze geamurile.

Iată ce ne spune VIESENMAYER 
ERVIN, șeful unei echipe de lă
cătuși :

— La complexul administrativ am 
putea lucra acum din plin la Insta
lațiile sanitare și de încălzire cen
trală. Dar noi ne facem de lucru cu 
ce putem, pentru că șantierul nu 
are nici măcar un metru de țeavă. 
Nu mai vorbim de cazane, de boi
lere.
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licmpiul înaintai al comunhlMor 40 DE ANI PRIN CODRI
• Un nucleu puternic de partid ф Comuniștii 

fruntași în întrecere • Succese sînt, dar sub nive
lul tehnicii existente

In anii viitorului cincinal, pro
ducția de cărbune a minei Petrila 
va cunoaște o creștere substanția
lă. îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor sporite de plan este strips 
legată de dezvoltarea de viitor a 
minei. Vlitdrul producției trebuie 
Insă pregătit de azi, prin lucrări 
de investiții trainice, care să asi
gure deschiderea de noi Jocuri de 
muncă, desfășurarea transportului 
în subteran în condiții optime.

Preocupați de soarta producției 
de cărbune în viitorul cincinal, 
comuniștii sectorului de investiții 
al minei Petrila au analizat, în a 
Jftnarea de dare de seamă și a- 

Megeri, felul în care și-au adus 
contribuția la îndeplinirea sarcini
lor de plan, modul în care au mo 
bilizat întregul colectiv la obține
rea de succese cit mai frumoase 
ln întrecerea socialistă. Darea de 
seamă și' discuțiile purtate au scos 
în evideriță un bilanț rodnic pc- 
cele 9 lt^ai trecute din acest an.

Planul valoric a fost realizat în 
proporție de 119,2 la sută, cel de 
săpări în proporție de 128 la sută, 
iar la reducerea prețului de cost 
al lucrărilor executate, potrivit 
calculelor pe 8 luni, s-au obținut 
economii în valoare de 1 482 000 
lei.

Succesele colectivului sectorului 
se datoresc faptului că în sector 
există un nucleu puternic de partid 

*•' Mai bine de 40 la sută din sala 
riații sectorului de investiții al mi
nei Petrila sînt membri de partid. 
Conducînd cu competență și dls- 
cernămint politic întreaga activita
te, organizația de bază de aici, co 
muniștii au adus o contribuție 
substanțială la dobîndirea succese 
lor.

Din cele 73 de steluțe pur
purii purtate de fruntași în în
trecerea socialistă pe anul 1964, 
49 strălucesc pe piepturile a tot 
atiția comuniști, ceea ce reprezin
tă таіЧвіпе de 67 la sută din nu
mărul fruntașilor din sector. Poți 
oare să nu urmezi exemplul mine
rilor comuniști Kalat Otto, Dogaru 
Sevastian, Tătar Petru, Boteanu 
Nicolae, fruntași nu numai la can 
titate, ci și la calitatea lucrărilor 
efectuate, a tehnicienilor Musca 
loan și Francisc, Nidermaer Ludo
vic și alții.

Darea de seamă prezentată de 
, tovarășul Cenaru Gheorghe, secre

NU-I BINE
(Urmare din pag. l-a)

cînd în unele librării se epuizea
ză în clteva zile, in timp ce în al
tele sosește cu o întîrziere de o 
săptămînă și chiar mai mult. Inte-un 
astfel de caz este și normal ca dru
mul solicitanților să se îndrepte 
spre librăria unde cartea căutată a 
apărut deja. ,

Pe bună dreptate, omul socotește 
că n-are de ce să mai aștepte, de 
vreme ce poate intra în posesia el 
mai repede. Iată numai un exem
plu. In timp ce la librăirjile din 
Lonea șl Petroșani „Ghepardul" de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa s-a 

tarul organizației de bază, și dis
cuțiile purtate au reliefat pe de 
altă parte faptul că succesele pu
teau fi mai frumoase, la nivelul 
tehnicii existente.

Iată clteva din problemele ridi
cate în darea de seamă și discuți! 
în această direcție.

Spre a se putea obține succese 
la nivelul tehnicii din dotare, or
ganizația de bază a venit cu su
gestia de a se pregăti două locuri 
de muncă cu viteze mari de a 
vansare.

In vederea ridicării tuturor bri
găzilor la nivelul celor fruntașe, 
se vor analiza cu regularitate brî-

ALE6ERI
IN 0R6ANIZATHLE 
DE PARTID

găzile rămase in urmă, repartlzln- 
du-se totodată cei mai buni teh
nicieni din sector să se ocupe de 
aducerea lor pe linia de plutire.

Se va acorda atenție repartizării 
mai judicioase a membrilor de 
partid pe locuri de muncă șl 
schimburi.

Spicuiri din c ilitai 
wiiMHtr Id dlJtifli

FLEȘCAN CONSTANTIN. Conduc 
de 11 ani brigada. In acest timp 
am executat lucrări multe și de 
calitate. In ultima lucrare execu
tată de brigada pe care o conduc, 
calitatea a lăsat de dorit, Cauzele 
șînt atît de ordin obiectiv cît și 
subiectiv. Nici nu am terminat bi
ne de betonat galeria ramificată la 
care lucram, cînd în apropiere s-a 
atacat un suitor. Neavind timp su
ficient să facă priză, betonul a in 
ceput să crape, ca urmare a puș
cării în suitor.

In ceea ce privește ritmicitatea, 
de ce n-am recunoaște-o, nict 
aici nu stăm prea strălucit. In lu
nile martie și august, brigada mea 
nu și-a îndeplinit sarcinile de plan. 
Dacă în luna martie rămînerea în 
urmă se datorește condițiilor grele 
de aprovizionare cu vagonete goa-

AȘA!
pus in vînzare încă de la efîrșitul 
lunii septembrie, la librăria din Pe
trila a sosit în numai 4 exemplare 
și abia la 5 octombrie.

Tovarășul Munteanu ne-a mai 
relatat că nu-i sînt satisfăcute în 
totdeauna comenzile de către 
C.L.D.C., primind doar „ce-a mai 
rămas în depozit". Așa se explică 
de ce a primit numai trei exem
plare din nuvelele lui Liviu Re- 
breanu, deși a comandat 30 de e- 
xemplare.

In parte, responsabilul librăriei 
din Petrila are dreptate. Numai în 
parte doar, fiindcă nici dînsul nu 
face totul pentru difuzarea cărții în

le. In august nu avem nici o Ku- 
zl. O parte din vina răniinerli tn 
urină îmi revine și miev deși am 
fost în concediu. De ce ? Pentr j 
faptul că nu m-am preocupat de 
bunul mers al muncii In brigadă. 
E o lipsă din care am tras învă
țăminte de viitor. Reîntors la Iu- 
cru, preocuparea rriea de fiecare ii 
a fost readucerea brigăzii pe lima 
de plutire. Avean doar un presti
giu de apărat. Acela de fruntași 
în întrecere pe anii 1963—1964. 
Sperăm să obținem această distinc
ție și tn ultimul an din șesenal.

TĂTAR PETRU, șef de brigadă 
Lucrările de investiții sînt lucrări 
de lungă durată a căror executare 
cere o înaltă calificare în minerit 
și materiale bune. Ceea ce execu
tăm noi, uneori nu este de calitate 
și asta independent de voința noas
tră. E necesar să te străduieștt 
să execuți numai lucru de calitate 
dar tot atît de necesar este să și 
primești un ajutor substanțial în 
această direcție. Or, cu balast in 
loc de nisip și invers, nu poți ob
ține succese nici cantitative, nici ca
litative. Rezolvarea problemei e 
simplă. Să se amenajeze q rampă de 
nisip, la suprafață și alta de balast, 
iar brigăzile de la investiții să nu 
fie vitregite In aprovizionarea cu 
materiale și vagonete goale.

BERCEANU LUCIAN, inginer șef. 
Minerii de la investiții fac aceeași 
greșeală pe care o fac constructo
rii. Executăm lucrări multe, dar nu 
le finisăm. Or, lucrările de inves
tiții sînt de lungă durată, de ele de
pinde producția viitorului plan cin
cinal, dezvoltarea în perspectivă a 
minei. Mecanizare avem, la multe 
locuri de muncă am luat lopata din 
mina minerului !nlocuind-o cu ma
șina de încărcat și graifere. Dar 
lucrăm oare la nivelul tehnicii 
din dotare ? Nu I Și aceasta din mai 
multe motive.

Organizarea slabă, nivelul profe
sional insuficient de ridicat și in
disciplină. Posibilități avem. Să le 
folosim cu pricepere.

Probleme interesante au ridicat în 
cuvintul lor și comuniștii Somogyi 
Iulin, Ambruș Wilhelm, Muscă Fran? 
cisc, ing. Schrether Carol, Gaier Vic
tor și alți participanți ia discuții; 
Simțul de răspundere cu care au 
dezbătut problemele sectorului do
vedesc dorința arzătoare a comuniș
tilor de a înlătura deficiențele ce 
mai există, de a obține noi reali
zări in activitatea de fiecare zi a 
sectorului de investiții.

D. C.

rîndul oamenilor muncii. Bunăoară, 
Intre 1—7 octombrie s-a desfășurat 
în întreaga țară tradiționala sărbă
toare a liricii românești contempo
rane — „Săptămînă poeziei". Eve 
nimentul n-a fost consemnat prin 
nimic la această librărie. Tovară
șul Munteanu Alexandru ne-a măr
turisit că a rămas surprins (repet, 
surprins) cînd a văzut la librăria 
din Petroșani un afiș mare care a- 
nunta deschiderea „Săptămînii poe
ziei". Cum poate fi surprins de un 
eveniment literar acela care trebuie 
să fie cel mai informat asupra des
tinului fiecărei cărți ? Și ne mai în
trebăm de ce treburile nu merg 
bine ? Aruncăm vina pe alții cînd 
noi înșine nu ne-ат făcut pe de
plin datoria. Nu-i bine așa 1

(Urmare din pag. l-a)

noi un om mărunțel, cu lata as
pra. Ne Întinse mina scurta si do
lofană, își dădu pe ceată pălăria 
verde cu boturi mici și-și spuse 
numele: Drăgan.

Aveam in țață un pionier ai pă
durilor. La sectorul torestier Cîmpu 
lui Neag, oamenii mi-au Înfățișat 
rezultatele muncii acestei brigăzi 
forestiere conduse de el. Mi-1 în
chipuiam un om voinic, cu putere 
de Hercule, cu priviri de oțel, în 
stare să răstoarne bușteanul сц 
multă ușurință. Vocea lui pițigăia
tă, mișcările domoale. privirea bla
jină, mă convinseseră de contrariu.

— Sînt din partea Muscelului — 
începu el să povestească. Lucres la 
pădure de la virsta de 12 ani. Am 
îndrăgit pădurea, munfii. lama șl 
vara aici mă găsesc. Clnd plec 
citeodată acasă sau mai ies in o- 
raș, mă simt strimtorat, parcă n-am 
aer suficient să respir, După clteva 
zile nu-mi mai găsesc locul și tre
buie să urc din nou, mă cheamă 
pădurea...

azda ne-a invitat să facem o 
vizită la domiciliul brigăzii. 

O cabană simplă cu 4 încăperi. 
Paturile rlnduite, cu cearșafuri de 

un alb imaculat, curățenia exem
plară ne au inhmpinat încă de la 
intrare. Dintr-o altă încăpere ne 
izbi un miros plăcut de ceapă pră
jită și carne. Aici o băirînă în ju

Intensificarea pregătirilor de iamă
(Urmare din pag. l-a)

doar e vorba de sute de tone de 
materiale care trebuie tansportate la 
locurile unde se construiesc noile 
blocuri.

Pipă acum nici un șantier nu a 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
a asigura drumuri bune de trans
port pe timp de iarnă. Cele mai 
proaste drumuri de șantier se gă
sesc la Vulcan și Petroșani. Con
structorii din Lupeni și Petrila ridică 
blocurile D 2, D 3, A 2, F 3, chiar 
lingă șoseaua asfaltată, așa că nu-și 
pun prea multe probleme cu acce
sul la ele în timpul iernii. Totuși, 
conducerile acestor șantiere nu tre
buie să uite că respectivele blocuri 
vor fi predate în folosință, și deci 
se cere ca și ele să aibă asigurate 
căile de acces. Or, această lucrare 
trebuie făcută acum.

Materiale în stocuri !
Asigurarea stocurilor de materiale 

de masă — balast, nisip, ciment, 
cărămizi, var — constituie un capi
tol important al pregătirilor de iar
nă pe șantiere. Stocurile acestea 
preîntîmpină întreruperile în muncă 
in cazul că s-ar ivi situații cînd, 
din cauza viscolelor și zăpezilor că
zute, vagoanele cu materiale ar în- 
tîrzia ori nu ar putea fi descărcate. 
Avînd materiale în stocuri, se folo
sesc acestea pînă sosesc cele co 
mandate.

Pînă acum la tranzitul Livezeni 
(pentru șantierele Petroșani și Pe
trila) este depozitat un stoc de cca. 
1 000 000 de cărămizi pline și celu
lare, la Lupeni s-a făcut un stoc 
însemnat de balast pentru centrala 
de betoane, la Livezeni, Vulcan și 
Lupeni au fost ridicate silozuri me
talice pentru depozitarea și păstra
rea în bune condițiuni a cimentului 

rul plitei gătea un papricaș de 
oaie, iar intr-un ceaun fierbea mă
măliga. Rîndul masa și ne pofti sa 
să ne Înfruptăm din bunătățile 
gazdei.

Am mai stat apoi la taclale. Pe 
masă, In fața noastră, se afla un 
aparat de radio portativ.

— E in inventarul sindicatului 
— ne lămuri el. E foarte bun. Știm 
și noi ce se întlmplă tn lume și In 
tară. Ziarele ne vin ele, ce-i drept, 
dar cu întîrziere. Avem aici și bi
bliotecă volantă. In fiecare săptă- 
mlnă schimbăm cărți, jos la sector.

Am părăsit lăcașul brigăzii de 
forestieri a lui Drăgan Iosil. 

Intr-adevăr viața in pădure e plă
cută. Lucrătorii forestieri se bucură 
astăzi de condiții optime de muncă 
șl viață. Eerăstraie mecanice, fu- 
nlculare, tractoare, cojitoare — ia
tă cu ce au fost înlocuite joagărul 
șl securea, iată uneltele de lucru 
ale muncitorilor forestieri. Locui 
vechilor bordeie l-au luat asKhu 
cabanele confortabile, dotate cu tot 
cantonamentul necesar.

...Drăgan Iosil n-a prea vrui 
să-mi vorbească despre munca lui. 
Statisticile de la sector însă con
firmă hărnicia acestor forestieri. 
In numai 18 zile el și-au făcut pla
nul lunar. Au și cerut suplimenta
rea lui. Forestierii din acest par
chet știu să muncească. Au și un 
conducător destoinic care de 40 de 
ani mînuiește cu iscusință... lemnul.

vrac, unele stocuri făcindu-se și 
din alte materiale de construcții. 
Totuși, nu toate șantierele au stocu
rile complete, iar unele le păstrează 
în tranzite (blocînd spațiile de lingă 
linii) in loc să le ducă pe șantier.

Materialele aduse pe șantiere 
(lemn, cărămizi etc) se cer stivuite, 
puse la adăpost pentru a fi ferite de 
degradare. Amenajarea de șoproane 
— unde să se păstreze mozaicul, 
ipsosul — revizuirea atentă a rețe
lei de iluminat exterior din cuprin
sul șantierului, punerea geamurilor 
la blocurile deja ridicate sînt și ele 
probleme la ordinea zilei care tre
buie să stea In atenția construe 
torilor.

Octombrie să fie luna încheierii 
pregătirilor de iarnă și pe șantierele 
de construcții!

I. C. R. M.
Petroșani 

sfr. Republicii nr, 92, 
telefon 580 

ANGAJEAZĂ 

Ho levizoi griotigal 
de BBSliane 

salar 1250, cu îndeplini
rea condițiilor de studii și 
stagiu cerute de legile în 

vigoare. 
Angajarea prin concurs.

Informații suplimentare 
se primesc la serviciul 
planificare și organizarea 
muncii.
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14 octombrie
PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 

știri; 5,06 Melodii populare; 5,30 
Gimnastica de înviorare; 6,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 6,22 Muzică populară; 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier, 7,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier, 7,15 Muzică 
ușoară, 7,30 Sfatul medicului: Tu
șea convulsivă; 7,45 Cîntece și 
jocuri populare, 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon melodia pre
ferată; 9,35 Arii din opere,- 10,00 
Buletin de știri,- 10,10 Sonata nr. 1 
opus 82 în Ml bemol major pentru 
plan de Haydn, 10,30 Vreau să 
știu, 11,00 Piese simfonice de Ci- 
plian Porumbescu și Constantin 
Nottara; 11,30 Muzică ușoară 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo

gic; ,12,13 Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei,- 12,30 Aici... Iași!; 
12,50 Concert de prînz; 14,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Trei cintăreți de muzică ușoa
ră : Doina Badea, Charles Aznavour 
și Caterina Valente; 15,00 Frag
mente din opera „La seceriș" de 

Tiberiu Brediceanu,- 15,30 „Coordo
nate culturale — 1965"; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Bulețin meteoro
logic; 16,15 „Un sat cu vechi tra
diții corale" : Săliște — Regiunea 
Brașov,- 16,35 Selecțiuni din Opere
ta „Floarea din Hawai" de Paul 
Abraham; 17,00 Muzică ușoară in
terpretată de formația „The Feder- 
las”, 17,15 Dansuri simfonice,- 17,30 
Folclor muzical nou și jocuri popu
lare; 18,00 Buletin de știri; 18,03 

Seară pentru tineret; 19,00 Ctntă, 
dansează, tinerețe; 19,30 Noapte 
bună, copii.- 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 „Preludiul nopții — 
muzică ușoară; 21,15 Cronica lite
rară de Matei. Călinescu : G. Ci- 
prian „Scrieri"; 21,25 Balade și jo
curi populare,- 21,45 Muzică ușoară 
interpretată de Gică Petrescu,- 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,15 Refrene de neuitat; 
22,55 Seară de lieduri,- 23,25 Melo
dii... melodii; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II ; 7, 30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,48. Cîn- 
tăm frumusețile patriei; 8,00 Melo
dii populare; 8,30 Muzică din ope
rele Iui Smetana,- 9,00 Buletin de 
știri,- 9,30 Interpret de muzică 
ușoară care ne-au vizitat tara; 10,00 
Melodii populare,- 10,15 Muzică de 
estradă; 11,00 Buletin de știri Bu
letin meteorologic; 11,10 Muzică 
populară; 11,30 Din țările socialis

te,- 12,00 Cvartetul de coarde nr. 3 
de Ernest Bloch; 12,30 Valsuri pen
tru fanfară; 12,45 Cîntece pionie
rești; 13,00 Buletin de știri; 13,30 
Muzică ușoară interpretată de or
chestra Frank Pourcel; 14,00 Sim
fonia a V-a în Si bemol major de 
Schubert; 14,30 „Asta e Moldova 
tnea" — program de muzică popu
lară; 15,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 15,30 Sultă de 
bafet pe teme din opereta „Barbă 
albastră" de Offenbach; 16,00 „Un 
nume drag, o melodie cunoscută" 
— muzică ușoară; .16,30 Emisiune 
de basme.- 17,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 17,15 Anun
țuri, reclame și muzică; 18,00 Val
suri; 18,15 Carnet plastici 18,30 Va
rietăți muzicale; 19,00 Buletin de 
știri,- 19,05 Din comoara folclorului 
nostru — Cîntece și jocuri popu
lare din Țara moților; 19,30 Mu
zică ușoară de Vasile Veselovski; 

19,50 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii. In pauză Radiojurnal; 22,00 
Muzică ușoară,- 22,30 Moment poe
tic : Poezii de Geo Bogza,- 22,35 
Pagini orchestrale din opere; 23,00 
Buletin de știri. Sport,- 23,10 Me
lodii pentru ore tîrzii; 0,50 Bule
tin de știri.

Cinematografe
14 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Micul pescar; REPUBLICA : Raby 
Matyas,- PETRILA: Printre oameni 
buni; LONEA : Sărutul; LIVEZENI: 
Ah! Eva,- ANINOASA: S-a întîm- 
plat la miliție; LUPENI—CULTU
RAL : Rachetele nu trebuie să de
coleze.



Istrevedere
(imtliii Hăotsta—0 liant

NEW YORK 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

La 11 octombrie Corneliu 
nescu, ministrul afacerilor 
ne al Republicii Socialiste 
mânia, șeful delegației
mâne la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a avut 
o întrevedere cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

Cu acest prilej au 
în discuție o serie de
înscrise pe ordinea de zi a 
tualei sesiuni. întrevederea 
desfășurat într-o atmosferă de 
cru cordială.

Mă- 
exter- 

Ro- 
ro-

Sosirea unei delegații 
al Capitalei la Paris

PARIS 12 — Corespondentul A- 
gerpres, George Dascal, transmite:

La invitația Consiliului Munici
pal din Paris, marți a sosit în ca
pitala Franței, într-o vizită ofi
cială, o delegație a Sfatului Popu
lar al Capitalei condusă de Ion 
Cosma, președintele Comitetului

a Sfatului Popular

Executiv al S.P.C. La sosire, de
legația a fost salutată 
Chavanac, președintele 
Municipal din Paris, și 
ai Consiliului Municipal 
de Victor Dimitriu,
Republicii Socialiste România 
Franța.

de Albert 
Consiliului 
de membri 
precum șl

ambasadorul 
în

Situafia din Indonezia
DJAKARTA 12 (Agerpres). ' 
Postul de radio Djakarta

fost luate 
probleme 

ac- 
s-a 
lu-

O rezoluție a Comitetului de tutelă 
al O. N. U.

a

NEW YORK 12 (Agerpres).
Comitetul de tutelă al O.N.U. 
adoptat luni cu 95 de voturi, con-

Componența noului guvern 
al Norvegiei

OSLO 12 (Agerpres).
Marți s-a anunțat oficial la 

lo componența noului guvern 
Norvegiei condus de Per Borten, 
lider al Partidului de centru 
grarian). După o întilnire cu 
gele Olav, premierul Borten 
declarat presei că noul cabinet 
mără 15 membri. Agenția Reutei 
menționează că șase portofolii mi
nisteriale 
vator în 
agrarian

Os- 
ai

(a- 
re- 

а 
nu-

revin Partidului conser- 
timp ce partidele liberal, 
și creștin-popular, care

fac parte, de asemenea, din coa
liția guvernamentală, dețin numai 
cîte trei portofolii. La un loc ce
le patru partide ale coaliției gu
vernamentale dețin 80 din cele 
150 de locuri în Parlament (Stor
ting).

Portofoliile pentru Ministerele A- 
facerilor Externe și Apărării sînt 
deținute de reprezentanți ăi Parti
dului conservator, John Lyng 
respectiv Otto Grieg Tidemand.

a 
făcut cunoscut că de luni în capi
tala Indoneziei a fost redusă cu 
două ore interdicția de circulație. 
Totodată pe străzi patrulează nu
meroși soldați. La Medan și în alte 
orașe indoneziene au continuat 
manifestații și acțiuni anticomu
niste.1

Corespondentul din Djakarta al 
agenției Reuter a făcut cunoscut 
că la 12 octombrie președintele 
Sukarno a organizat la Djakarta

evenimentele

anunțat că 
bazelor străl-

cea de-a doua ședință a cabinetu
lui de miniștri după 
de la 30 septembrie.

Radio Djakarta a 
„conferința împotriva
ne", care urma să înceapă dumi
nică la Djakarta, a fost amînată 
pînă la 15 octombrie. La conferința 
urmau să participe delegați din In
donezia și din alte țări, pentru a 
protesta împotriva existentei baze
lor militare străine din Malaye- 
zia, Filipine, Vietnamul de su-., 
și alte țări.

Și

TRUPE DEBARCATE 
IETNAMUL DE SUD

la
că 

fost 
de

SAIGON 12 (Agerpres).
Agențiile de presă anun*ă 

marii dimineața la Saigon a 
derarcat un nou contingent
trupe australiene cu un efectiv de 
350 persoane. Acesta urmează să 
se alăture celor 1 200 de sol- 
<țați și ofițeri care se află deja în 
Vietnamul de Sud, pentru a parti
cipa la acțiuni împotriva pa trio- 
ților.

Totodată se anunță că avioanele 
strategice „B-52", a căror bază se 
află în Insula Guan au efectuat 
marți cel de-al 46-lea raid asu
pra Vietnamului de sud. Avioanele 
americane au bombardat 
al așa-numitei zone D 
cia Binh Duong, la 30 
nord-est de Saigon.

■ In legătură cu ultima 
de trupe americane în 
de sud, agenția de presă „Eli
berarea" a dat publicității o de
clarație în care se spune : la 7 
octombrie, la Vung Tau au fost 
debarcate ultimele unități ale di- 

infanterie a S.U A. cu 
de 11 800 de oameni.

sosirea 
numărul

un sector 
în provin- 

kilometri

rachete „Hawk" la bazele de 
Da Nang, Bien Hoa, Tan Son, Qul 
Nhon, precum și sosirea de noi 
efective sud-coreene și australie
ne constituie o încălcare a acor
dului de la Geneva din 1954 peri 
tru Vietnam și dovedesc că Sta
tele Unite extind în mod delfbei 
rat războiul lor agresiv".

•ir
HANOI 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

în cursul raidului efectuat la 10 
octombrie de avioane americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
în provincia Thanh Hoa a 
borlt uri avion tip „F-8", 
participat la bombardarea 
Acesta este cel de-al
avion american doborît deasupra 
provinciei Thanh Hoa și al 650-lea 
avion doborît deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam cu începere de la 
5 august 1964.

fost do
care- a 

regiunii.
100-lea

acestui 
total al 

americane
ajuns la peste 

cifra

nou 
tru

in

viziei I de 
un efectiv 
O dată cu 
contingent,
pelor expediționăre 
Vietnamul de sud a 
140 000, ceea ce depășește 
de 125 000 menționată de președin
tele Johnson. Trimiterea de 
trupe americane, instalarea

noi
de

Masuri preconizate 
de guvernul cipriot

NICOSIA 12 (Agerpres).
Președintele Republicii Cipru, 

Makarios, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant. un 
memorandum prin care îi face cu
noscute măsurile pe care guver
nul cipriot intenționează să le 
adopte față de populația cipriotă 
turcă. In 
guvernul 
acord cu 
mediator 
personal
sarcină să vegheze asupra respec
tării drepturilor ciprioților turci 
Președintele Makarios menționează, 
totodată, că guvernul cipriot este 
hotărît să pună în practică în 
insulă principiul autonomiei pentru 
toate minoritățile privind proble
mele de educație, cultură, religie, 
și statut personal.

memorandum, se arată că 
cipriot se declară 

prezența în Cipru a 
al O.N.U.. ajutat de 
corespunzător avînd

de 
unui 

un 
ca

și să ia toate mă- 
„pentru a pune 
acestuia". Această 
prezentată de 34 
și asiatice.

tia 2 și o abținere o rezoluție 
care inv.ită Marea Britanie să de- 
pună toăte eforturile pentru a îm
piedica o declarație unilaterală de 
independență din partea guvernului 
rasist rhodesian 
șurile necesare 
capăt rebeliunii 
rezoluție a fost 
de țări africane

Luind cuvintul înaintea votului, 
mai mtilți delegați africani au ară
tat că aceasta nu este decît e 
măsură „preliminară" și așteaptă 
ca măsuri mai importante să fie 
luate de Adunarea Generală sau 
de Consiliul de Securitate. Pro
blema rhodesiană urmează să fie 
examinată în 
a O.N.U.

Pe de altă
tul Algeriei la
kattara, a declarat că membrii gru
pului țărilor africane au luat o 
hotărțre de principiu pentru con
vocarea Consiliului de Securitate 
in scopul examinării situației din

■ Rhodesia.

Adunarea Generală

parte, reprezentan-
O.N.U., Tewfik Bo-

Detașament special 
creat în

WfflW’ fAgef

Convorbirile dintre Dean Rusk,
J.și M. Stewart

WASHINGTON 12 (Agerpres).
Luni a avut loc la Washington 
Întrevedere între secretaiul deo

stat al S.U.A., Dean Rusk, și m’- 
nistrul de externe al Marii Brita 
nii, Michael Stewart. Principalul 
punct de pe ordinea de zi l-a con
stituit problema integrării nucle
are atlantice în care s-au mani
festat în ultima vreme deosebiri 
de vederi intre cele două guverne.

După convorbirile avute între cei 
doi miniștri de externe a reieșit, 
conform 
purtătorii 
părți, că

declarațiilor făcute de 
de cuvînt ai celor două 
nu s-a putut ajunge

de poliție 
Dominicană

Іа

Domingo a fost crea

SANTCT
preș).

La- Santo
un detașament special de poliție
alcătuiI .din 300 de membri ai 
fostei poliții naționale și din 200 
de membri ai poliției constitutio
nalisle, care au misiunea de a 
patrula pe Străzile orașului pen
tru a; preîntîmpina orice incidente. 
Doi ofițeri care au alacat pe poli
țiștii constitutionaliști reincorpo 
rați in forțele poliției naționale 
au fost arestați și, potrivit decla

al 
de 

vor

cuvînt 
condus 
arestați 
marțială,

detașamentului special 
apreciată în capi- 

ca un ultim pas 
definitivă a car- 
de constituționa

rației purtătorului de 
guvernului provizoriu 
Garcia Godoy, cei doi 
fi judecați de Curtea

Crearea
al politiei este 
tala dominicană 
spre integrarea 
fierului ocupat
liști cu restul orașului. In același 
timp, relatează agențiile de presă, 
continuă predarea armamentului de
ținut de forțele constitutionaliste.

acord mai semnificativ. S-a 
numai ca problema să con- 
obiectivul unei noi reexa- 
cu celelalte țări interesate

vreun 
stabilit 
stituie 
minări
ale N.AT.O. și îndeosebi cu can
celarul vest-german, Ludwig Er
hard, în cursul vizitei pe care a- 
cesta o va face în noiembrie în 
capitala americană. In timp ce sur
sele americane au indicat că în 
problema creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. poziția 
guvernului S.U.A. rămîne neschim
bată, cercurile oficiale engleze au 
lăsat să se Înțeleagă, potrivit a- 
gențîei France Presse, că deși gu
vernul Wilson continuă să spri
jine pricipiul unei integrări nu
cleare în cadrul N.A.T.O., „lucru
rile nu trebuie precipitate" și 
orice hotărî re va trebui să fie 
luată „numai după constări pre
lungite, în 
cu alte țări

In cursul 
de externe ai S.U.A. și Marii Bri
tanii au examinat, după cum a 
declarat purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, și o serie 
de alte probleme internaționale, 
printre care : situația din Vietnam, 
situația din Rhodesia, conflictul 
indo-pakistanez în legătură cu care 
s-a indicat existenta „unei largi 
identități de păreri".

săptămlnile următoare 
interesate".
întrevederii, miniștrii

• PARIS. — Nouă ani după 
criza din Suez, între Franța și 
R.A.U, vor avea loc tratative în 
vederea îmbunătățirii relațiilor din
tre cele două țări. Tratativele 
vor fi duse la Paris de către 
mareșalul Abdel Hakim Amer, 
prim-vicepreședinte al R.A.U, care 
urmează să facă o vizită oficială 
în capitala Franței. Se va discuta, 
în primul rînd, problema intensi
ficării relațiilor comerciale.

• MOSCOVA. — La 11 octom
brie, la Moscova a fost semnal 
acordul cu privire Ia colaborarea 
științifică dintre Academia de Ști
ințe a U.R.S.S. și Societatea 
gală (Academia de Științe) a 
rit Britanii, potrivit căruia 

avea loc schimburi de tineri
cialiști și de oameni de știință.

Noul acord prevede o deosebită 
extindere a contactelor științifice.

Re- 
Ma- 
vot 

spe-

• PARIS. — La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, două mii de munci
tori minieri de la minele „Lgiaska- 
ras" în regiunea Asturia au de
clarat o grevă împotriva sancțiuni
lor aplicate de administrația mi
nei împotriva a cinci mineri. Gre
vă continuă. Corespondentul agen
ției France Preșse din Madrid re
latează că în urma altor greve, 
care au fost declarate la Madrid, 
transportul orășenesc și telefoa
nele funcționează nesatisfăcător.

• SOFIA. — La invitația C.C. al 
P.C. Bulgar, la Sofia a sosit o de
legație a Partidului Comunist Ita
lian in frunte cu Arturo Colombi. 
membru al direcțiunii partidului, 
conducătorul comisiei C.C. al P.C.l. 
pentru problemele agriculturii.

• BELGRAD. — Aparatele seis- 
mologice au înregistrat la 11 oc
tombrie un cutremur în localita
tea Titograd, din Iugoslavia. Cu
tremurul a durat 20 de secunde, 
în ultimele zile, în această loca
litate au fost înregistrate mai

• OTTAWA. — Primul minis
tru canadian Lester Pearson a 
anunțat luni în cadrul unei con
ferințe de presă că „Canada nu 
va recunoaște nici o declarație 
unilaterală de independență din 
partea guvernului sud-rhodesian 
al lui lan Smith".

• NEW YORK. — In orașul La
kewood din statul New Jersey au 
fost incendiate două case ale unor 
familii de negri. Autoritățile au 
recunoscut că incendiile au fost 
provocate de rasiști.

PE SCURT • PE SCURT
multe mișcări seismice, ultima fiind 
cea mai puternică.

• NEW YORK. — Un martor in 
procesul celor trei studenți ame
ricani acuzați de a fi organizat o 
călătorie in Cuba in anul 1963, în 
pofida interdicției Departamentu
lui de Stat, a declarat că a parti
cipat Ia această călătorie în cali
tate de agent al F.B.I. Acest mar
tor, Richărd Riemann, a adăugat 
că a rupt toate legăturile eu rr- 
g anele iii slujba cărora lucra. „Da
că este votba de o infracțiune, a 
spus el, atunci aceasta este c - 
misă de inkăși guvernul ame
rican",

NEW YORK. — In Statele Unite 
au fost semnalate în ultimele săp- 
tămîni șase cazuri de 
tre care unul mortal, 
bolii sînl copii, cinci 
New-Mexico și unul 
nia.

ciumă, din-
Victimele 

in statul 
în Califor-

• ATENA. — Luni
la Teatrul „Gloria" din Atena o 
adunare la care au luat parte pes
te 5 000 de persoane. In cadrul a- 
dunării, organizată de Confedera
ția Generală a Muncii din Gre
cia, a luat cuvintul secretarul ge
neral al confederației, L. lannopou-

a avut loc

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tei. interurban 322, automat 2691

los care a cerut garantarea drep
turilor sindicale pentru oamenii 
muncii. Participanta au manifestat 
apoi fn favoarea lui Papandreu.

• MONTEVIDEO. — Numeroa
se organizații muncitorești și aso
ciații studențești au hotărît de
clanșarea unei greve generale 
miercuri 13 octombrie în semn de 
protest împotriva noilor „măsuri 
de securitate" care presupun 
tea de asediu în Uruguay.

sta-

CARACAS. — In luptele 
trupele guvernamentale 

de partizani din

din
s' 

estul

•
tre
unitățile
Venezuelei au murit 17 persoane
și au fost rănite peste 20. Lupte 
între trupele guvernamentale și 
partizani au loc acum și în sta
tele
gas

federale Anzoategui. Mona- 
și Sucre.

SANAA. Intr-o declarație 
de Ministerul A- 
al Yemenului se

•
dată publicității 
facerilor Externe
arată că la 5 octombrie trupele 
engleze au deschis foc de artile
rie și au mitraliat orașul yeme 
nit de frontieră Katabu. in decla
rație se arată că acest incident, 
precum și provocările care i-au 
precedat, constituie o primejdie 
pentru pacea și securitatea în a- 
ceastă regiune.
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