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Un nou convoi de va
goane C.F.R. așteaptă sub 
banda de transport căr
bunele trimis la ziuă de 
minerii dîljeni.

Un pic
de poezie

Atmosfera era de toamnă și 
totuf în jur — frunzele răsu
cite de brumă ca niște țigări 
de foi, iarba veștedă — ară
tau eu prisosință aceasta. Pe 

- strada aceea lungă, străjuită 
de o. parte și de alta de blo
curi în culori pastel, se sădeau 
pomi așa cum se sădesc în
deobște primăvara. Fuseseră 
sădiți de-a stînga și de-a 

j dreapta străzii largă cît un 
bulevard, aliniați ca niște sol
dați în așteptarea unei co
menzi. Comanda o va da pri
măvara peste cîteva luni. 
Știam asta, dar încercam to
tuși sentimentul ciudat că e 
primăvară. Sentimentul acesta 
era generat poate de faptul 
că se sădeau pomi, poate de 
faptul că strada aceea largă 
ieșise abia de cîteva luni de 
sub mîinile meșterilor sau poa
te de jocul vrăbiilor neastîm- 
părate — un joc de urmărire 
„de-a prinsa" așa cum fac co
piii. Era poezie în sentimen
tul acela inedit. Poezia prefa
cerilor de fiecare zi care se 
petrec la noi. Astăzi s-a tur
nat o temelie, mîine se va 
preda un bloc. Astăzi s-a se
mănat iarbă pe spațiile libere, 
mîine se vor planta pomi pe 
marginea străzilor. De primă
vara pînă toamna tirziu și iar
na chiar, oamenii scriu astfel 
de poeme de respirație largă, 
de semnificație largă. Păziți 
mereu de bruma nepăsării poe
mele scrise de mîinile oame
nilor, concepute de mintea oa 
menilor, pentru oameni. Că 
pentru ei se face totul.

I, C.

250 m I pe lună
La abatajul cameră nr. 108 

din sectorul I al minei Lonea, 
unde brigadier este minerul 
Burdea Nicolae, se aplică mai 
de mult inițiativa „două cîm- 
puri pe aripă și schimb". Bri
gada realizează lună de lună 
viteze de avansare mari și ran
damente înalte.

In octombrie, oamenii de Ia 
nr. 108 au obținut o avansare 
de 250 metri liniari, au atins 
un randament de 9 tone căr

bune pe post — cu 4 tone pe 
post mai mult decît a fost pla
nificat — iar depășirea s-a ri
dicat la 1 500 tone cărbune.

In primele zile ale lunii no
iembrie, la abatajul cameră nr. 
108 s-a muncit cu aceeași în
suflețire. Dovada : cele 30 to
ne cărbune extrase peste plan 
pînă ieri dimineața, realizarea 
unui randament cu 1,28 to- 
ne/post mai mare decît cel 
planificat.

I. L. L. Petroșani, în prag de iarnă

PROBLEME DE MOMENT, 
REZOLVATE
DOAR... PENTRU MOMENT

• Starea timpului nu mai e un aliat ф Cortegiul pro»
vizorateior ф Pe undeva, mai poate fi pus punctul pe i

Meteorologii prevăd de la 
o zi la alta temperaturi „în 
scădere ușoară". Ușoară dar 
continuă. Apropierea iernii e 
iminentă. De altfel și calen
darul arată apropierea aceas
ta. Neajunsurile pe care unii 
locatari le-au avut în timpul 
iernii trecute, în special cei 
din cartierele noi de locuințe, 
impuneau luarea unor măsuri 
încă din timpul cînd termome
trul arăta multe grade peste 
zero. Deci pregătirile de iar
nă, pentru I.L.L., trebuiau să 
înceapă cu luni în urmă.

A rezolvat I.L.L. problemele 
care se ridică pentru asigura
rea unor condiții optime de 
locuit acestor locatari pe timp 
de iarnă ? Pentru a afla răs
punsul la această întrebare, 
ne-am adresat tovarășului in
giner Bihoiu loan, directorul 
I.L.L. Iată răspunsul:

— Pregătirile de iarnă, la noi, 
cuprind două aspecte mari. Primul 
— punerea la punct a instalațiilor 
de încălzire centrală și producere 
a apei calde și, cel de-al doilea — 
înlăturarea deficiențelor funcționa
le ale. constructorilor — blocuri 
sau locuințe individuale — semna
late de. către locatari.

Ințrucît cel de-al doilea aspect 
a stat în atenția noastră încă din

timpul verii, voi începe cu acesta:
Situația cea mai critică era la 

blocurile de locuințe ale cărot te
rase au fost executate cu praf hi- 
drofob ca hidroizolant și ■ care au 
depășit termenul de garanție. La 
aceste blocuri trebuia să înlocuim 
izolația terasei prin izolație clasică 
cu pînză, bitum și carton. Deși so
licitate tot timpul anului, aceste 
materiale ne-au lipsit parțial sau 
în totalitate.

— Deci locatarii de la ultimul 
etaj se pot aștepta să le plouă din 
nou în case ?

— Nu. Acolo unde am avut și 
carton și bitum, am adoptat o so
luție de compromis, cu un strat 
de carton între două de bitum. La 
altele, unde ne-a lipsit și cartonul, 
am turnat un strat gros de bitum 
peste izolația veche.

— ?!
— Știm, nu e o soluție tehnică, 

dar ceva trebuia să facem. Așa că 
sub acest aspect iarna nu ne va 
prinde nepregătiți dar nici pregă
tiți cum se cade. La locuințele in
dividuale, lucrările solicitate și ca
re nu au fost încă; executate ;nu 
prejudiciază funcționarea normală 
pe timp de iarnă a imobilelor. .Li
nele cerințe mai pot fi onorate de 
acum încolo.. : ,
' Celălalt a'spect al pregătirii . e. în- 
eă, în parte, sub semnul -.întrebării 
și iată de ce: Noi i'eservîm două

ABSENȚI DE LA DATORIE
ф Cei ce nesocotesc chemarea sirenei > 0 pată 
neagră pe obrazul coiectivului ф De ce e deficitar 
coeficientul de prezență ф Profilaxia: intransigen
ță colectivă

Sirena abia sunase a treia oară, 
adică ora 13,30. Cuplătorul de la pu
țul 7 vest fusese mai aglomerat în 
exercițiul funcțiunii. Transportul de 
„pline" pe put era în toi. Și dintr-o 
dată trei „umbre" în spatele lui :

— Dă-ne o colivie, vrem să ie
șim.

Pînă la sfîrșitul schimbului mai 
c-ra o jumătate de oră. Dar cele 
trei „umbre" își părăsiseră mai de 
mult postul. Le trebuia o colivie 
pentru a ajunge cît mai repede la 
ziuă. Cine erau ei ? Bălțoi Ilie, Ful- 
ga Dumitru, Raica loan — muncitori 
lemnari Au fugit „din post". Mi
nerii din abatajele nr. 3, 8, 9, pe 
care trebuia să-i aprovizioneze, aș
teptau materialul lemnos. Din lipsă 
de material a întîrziat podirea aba
tajului, prăbușirea lui și, în ultima 
instanță, producția pe un schimb.

Un alt caz. Mirăută loan are în 
sarcină supravegherea transportoare
lor în abatajul frontal 18/11. A pă 
răsit abatajul cu 4 ore înainte de 
terminarea schimbului. S-a produs o 
avarie la transportoare, repararea 
căreia a necesitat o jumătate de 
șut In acest timp minerii din aba
taj au pierdut 50 tone de cărbune.

...Stănică D. loan e lăcătuș Mun
citor priceput de altfel. Dar are o

„meteahnă". In zi de plată sau 
avans sirena îl tot poate chema.. 
pentru el degeaba. Nu există o lu
nă ca el să nu facă una-două ne
motivate. Intr-una din zilele trecu
te s a prezentat la mină în stare 
de ebrietate. Cum e și firesc, a fost 
trimis să se culce. Era schimbul 
III. Deci încă o nemotivată. Dar în 
același schimb în abatajul nr. 2 nu 
s-a putut face montarea transporto
rului din lipsă de efectiv. Rezulta
tul : abatajul a pierdut producția pe 
un schimb.

Lemnarii au părăsit postul cu 
două ore mai devreme — un aba
taj a pierdut producția pe un 
schimb; un craterist a lipsit patru 
ore din abataj, frontalul a pierdut 
50 tone de cărbune,- lăcătușul a 
lipsit nemotivat — transportoarele, 
deci producția intr-un alt abataj a 
stagnat un schimb întreg. Se pierd 
ore, schimburi, zile care în produc
ția minei se resimt din plin.

La serviciul muncă și salarii al 
minei Vulcan am răsfoit un dosar 
voluminos. S-au întocmit tabele pe 
sectoare cu toți acei care au Ia ac
tivul lor nemotivate. Si pe măsură 
ce trec lunile rubricile se comple
tează. Suma cifrelor frapează de la 
bun început. La sectorul I — 79 de

angajați au nemotivate, la II — 105 
angajați, la III — 96, la IV — 66, 
la V — 119... și așa la fiecare sec
tor. Mai frapează însă încă un lu
cru. Lipsă oricărui „simt al măsu
rii" cu care-și permit unii să ab
senteze de la lucru. Să amintim doar 
cîțiva dintre recordmeni: Lupu Ro
mulus și Isclăzoiu loan, 24 absen
țe nemotivate fiecare (1), Borcea ! 
Oprea — 13 nemotivate, Costin 
Romulus — 14, Groza Ioan — 7 
Popa Ilie — 14, Bodoczi Francisc — 
11, Mitrache Gheorghe — 12, Po- 
ciovălișteanu Dumitru — 17, Baciu 
Ioan — 9, Voinea Vasile — 13 ne-

ION DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Se sudează
tronsoanele noii
conducte de ali-
mentare cu apă
a cartierului LI-
vezeni.

categorii de centrale și puncte ter
mice. Unele care au fost preluate 
definitiv de către noi și altele pe
care le deservim numai provizoriu 
și Ia care constructorul mai are de 
executat unele lucrări. La primele, 
s-a făcut revizuirea generală a in
stalațiilor, a rețelelor termice, a 
radiatoarelor. Au fost înlocuite e- 
Iementele de radiator și conducte
le sparte din diferite cauze. Deci 
am vrea să se rețină că instala
țiile preluate de către noi au fost 
revizuite și puse Ia punct pentru 
exploatare pe timp de iarnă. Mai 
avem însă cea de-a doua catego
rie de centrale termice și instala
ții pe care le deservim numai pro-

(Continuare în pag. 3-a)

Cînd unii
îi încurcă pe ceilalți

Echipele de electri
cieni de Ia șantierul Lo- 
nea II al T.C.MM. exe
cută lucrări din cele 
mai complicate, la ca
re se cere o calitate su
perioară și timp pentru 
execuție. Fiecare minut 
din timpul de muncă al 
electricienilor, ca și al 
celorlalți constructori de 
altfel, e cîntărit. O cere 
importanța obiectivului

ia care lucrează : insta
lația de extracție cu 
schip.

— Cu toate acestea 
însă, spune maistrul 
Crineanu Manole, pier
dem mult timp pentru a 
remedia sau completa 
unele „amănunte" la u- 
tilajele și aparatele pe 
care beneficiarul ni le 
pune la dispoziție. Ce
lulele de înaltă tensiu-

ne pentru instalația de 
forță a mașinii de ex
tracție ne-au fost preda
te direct de sub cerul 
liber. Motoarele de 800 
KW de asemenea. Din 
cauză că au fost depo
zitate în locuri impro
prii, au trebuit demon
tate, uscate, remontate 
și din nou verificate. Ce
lulele de transformare

pentru tabloul de distri
buție au venit fără a- 
paratura de protecție. 
Pentru a pune la punct 
aparatura, pe care 
buia numai s-o 
am pierdut o

. zile.
Maistrul are

Și acum în curtea minei 
Lonea stau „depozitate" 
în aer liber unele apa- 
rataje care cine știe cui 
vor mai da de lucru. Și 
deficiențe de acestea se 
întîlnesc
Varnița.
lecției
C.C.V.J.

t re
montăm, 

lună de

dreptate.

și la depozitul 
Deci aviz Di- 
comerciale a
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FffVATAMIMTE PREȚIOASE
• Inițiativele valoroase — aplicate tot mal larg
• Cu același pare de vagopate so poate transpar 
ta mai mult cărbune • Lucrările de investiții, pre
gătirile — în centrul atenției I

Ultima plenară lărgită cu activul 
comitetului du partid de lo mina Ani- 
•o«ea a feșt consacrată unor pro- 
Щете care frămîntă astăzi întregul 
colectiv al acestei exploatări; în- 

iVtageroa unor greutăți temporare 
cauzate de geologia zăcămîntului în 
vederea încheierii cu succes a pia
nului pe 1965, mobilizarea tuturor 
resurselor pentru realizare® încă din 
ultimul trimestru al acestui an a in
dicilor prevăzuți pentru, primul an 
«1 noului cincinal.

Gupă ce a înfățișat succint rea- 
Kzările obținute de colectivul minei 
în perioada care a trecut pînă acum 
di® acest an — 13 500 tone de căr
bune peste plan, realizarea unui 
randament mediu cu 21 kg pa post 

• stei mare decjt cel planificat, econo
mii importanțe la prețul de cost — 
referatul prezentat în fata plenarei 
de tov. Cocota Dan, inginerul șef al 
minei, a analizat posibilitățile de îm
bunătățire continuă a muncii colec
tivului. Referatul, dezbaterile la 
care au participat numeroși tova- 

, rășl, între care ing. Stănescu Vir
gil, șeful sectorului II, ing. Dumitraș 
Ton, șeful sectorului I, ing. Popa 
loan, șeful sectorului III, secretari
ai organizațiilor de bază și alti to
varăși, au subliniat principalele pro
bleme care trebuie să stea în cen
trul atenției colectivului în perioada 
actuală.

Un sprijin substanțial trebuie a- 
eordat sectoarelor I și II care din 
cauza unor greutăți, în primele de
cade ale lunii octombrie nu și-au rea
lizat în întregime sarcinile de plan. 
Pentru recuperarea pierderilor de 
producție, plenara a stabilit ca în 
cel puțin 6 abataje cameră din sec
torul I să se aplice inițiativa „două 
cîmpuri pe schimb și aripă" deoa
rece prin aplicarea acestei inițiative 
brigada tovarășului Gristea Aurel a 
dovedit că se pot obține sporuri 
mari de producție pe baza creșterii 
vitezei de avansare, ridicării pro
ductivității muncii la 7-8 tone pe post. 

PROFILE

Tot în sectorul I este necesară res
pectarea riguroasă a graficului de 
rambleiere în zona centrală a stra
tului 3, precum și intensificarea în
drumării tehnice și a controlului mai 
oleș în schimburile n și jji. în sec
torul îl ca de altfel și în cele
lalte sectoare ale minei — trebuie 
acordat un ajutor susținui brigăzilor 
rămase în urmă, inșistîndu-se în 
același timp pentru întărirea disci
plinei în mutică, efectuarea schim
bului la fata locului, folosirea din 
plin a timpului de lucru.

Din discuțiile purtate în cadrul 
plenarei ș-au desprins O serie de în
vățăminte valoroase pentru îmbună. 
lățirea activității. de viitor.

Astfel, pentru folosirea eficiență a 
parcului de vagorjete șt îmbunătăți
re® transportului subteran — condi. 
tie principală pentru îndeplinirea 
planuluj de producție al minei — se 
impune încărcarea vagonetelor la 
întreaga lor capacitate, lucru care 
pînă acum n-a stat în atenția șefi
lor de brigăzi. Subîncărcarea dimi
nuează capacitatea vagonetelor, du- 
ce la cheltuieli suplimentare în 
transport.

Pentru asigurarea realizării rit
mice a planului de producție, a an
gajamentelor de întrecere, este ne
cesar să fie înlăturate deficientele 
în ce privește acordarea concedi
ilor de odihnă. Din analiza acestei 
probleme a reieșit că concediile nu 
sînt repartizate uniform pe întreaga 
perioadă a anului. Astfel, în tri
mestrul I, numărul salariaților ple
cați în concediu a fost mie, pentru 
ca în trimestrul II și îndeosebi in 
trimestrul III, efectivul în conce
diu să crească mult. Ritmicitatea pro
ducției, menținerea potențialului de 
muncă al brigăzilor la nivelul cerin
țelor impune ca concediile să fie re
partizate judicios pe întreaga peri
oadă a anului.

O tendință dăunătoare care tre
buie combătută cu toată tăria a 
subliniat în cuvîntul său tovarășul

Sport
Box
Minerul Lupeni —

Sîmbătă, 6 noiembrie, în sala Pa
latului cultural din Lupeni s-a dis
putat gala de box dintre Minerul 
din localitate și Metalurgistul Cugir. 
Cei pește 400 de spectatori au fost 
dezamăgiți de nivelul scăzut al în- 
tîlnlrii, la care au contribuit în cea 
mai mare măsură pugiliștii din Lu
peni.

Iată rezultatele înregistrate: ca- 
teg. hîrțle s Narița Petru (L) face 
meci egal cu Tiron Dumitru (C); 
categ. muscă: Ivănuș Ion (L) cîștigă 
pe merit Ia Dogaru Petre (C); ca
teg. cocoș: Șmiguleț Ioan (L), în cea 
mai frumoasă partidă a serii, cîștigă 
în luptă CU Ungur Teodor (C),- categ. 
pană: Kiss Ioan (L) obține victoria 
prin abandon în repriza I a adversa
rului Danciu Ioan (C); categ. ușoa
ră : Stoica Ioan (L) este învins prin 
K.O. în repriza a Ш-a de Ignat, în- 
tr-o partidă neplăcută. In cadrul

„Cupa 7 Noiembrie"
Pe terenul de handbal al Școlii 

generale din Iscroni s-au disputat 
duminică pasionante întîlniri între 
șase echipe de fete ale unor școli 
generale din Valea Jiului, întreceri 
dotate cu „Cupa 7 Noiembrie".

Toate partidele, disputate de-a 
lungul a aproape 5 ore, au fost de o 
facturti tehnică satisfăcătoare, tine
rele handbaliste străduindu-se st 
practice jocuri frumoase, apreciate 
le public.

în final* s-au calificat echipele 
Școlilor generale din Iscroni și nr. 6 
Petroșani, care de-a lungul celor 10 
aeciuri ru suferiseră nici o Infrfn-

Karpinecz lean, secretar șl Coslta- 
tuiui orășenesc d® partid Petroșani 

esțe aceea practicată în unele 
sectoare ale minei Aninoasa de a se 
obține depășiri la producția de Căr
bune pe seama neglijării lucrărilor 
de pregătiri. In prezent. Ia mina Д. 
ninoasa atît lucrările de investiții 
subterane, cit și cele de pregătiri în 
unele sectoare sînt rămase In urmă, 
Plenar® a subliniat necesitate® eon- 
centrării atenției asupra resliaărll 
ritmice a planului lucrărilor de im 
muții și pregătiri, deoarece aceas
ta constituie o importantă premisă 
pentru îndeplinirea sarcinilor sporita 
pe care noul cincinal la pune în fața 
colectivului minei.

Aplicarea măsurilor adoptate în 
cadrul plenarei, munca politică *1 
organizatorică desfășurată de comu
niști, exemplul Ier înaintat, va con
duce colectivul minei Aninoasa spre 
realiaări cere să dezvolte succesele 
de pînă acum In lupta pentru mal 
mult cărbune.

I. BRANȘA

Viitorul garaj al au
tobazei I.R.T.A., tn con
strucție ia livezeni, în
cepe să ș« contureze. 
In fotosralie; maistrul 
Andronache Gheorghe, 
împreună cu dulgherul 
Тота Gheorghe șl fie- 
rarul-betonist Pospai 
loan, consultînd planu
rile de execuție.

Absenți
(Urmare din pag, l-a)

motivate. Și din aceștia sînt încă 
multi. Sînt mineri, ajutori mineri, 
vagonetari, lăcătuși, lemnari, crațe- 
riști — mai ales muncitori în regie. 
Oameni ca și ceilalți dar ceea ce îi 
deosebește de restul colectivului 
unde muncesc, de ortaci, de vecini, 
de toți ceilalți muncitori cinstiți, e 
lipsa din conștiința lor a celui mal 
elementar simț al datoriei față de 
colectivul din care fac parte, față 
de familiile lor, fată de oi înșiși 
Toți ceilalți, cînd la orele 6, 14 sau 
22 îi cheamă sirena la datorie, răs
pund : prezent! Sînt la postul lor ! 
Vuietul sirenei se confundă pentru 
aceștia cu chemarea propriei lor 
conștiințe de a se achita de pbli-

Sport

Metalurgistul Cugir 8-10
aceleiași categorii, Stingă Florea (I.) 
este făcut K.O. în repriza I de Po
pescu Adrian (C); categ. semiușoa- 
ră: Toma loan (Lj cedează prin a- 
bandon In repriza I în intîlnirea cu 
Trifa loan (C); categ. mijlocie mică: 
Vlad Grigore (L) termină la egali
tate de puncte cu Gălan Vasile (C). 
A fost cel mai urît meci al întîlnirii,- 
categ. mijlocie mare: Iordache Du
mitru (L) pierde prin K.O. în repri
za а ІП-а la Furdui Gheorghe (C).

Reamintesc că a fost un meci foar
te slab. Antrenorul Barbu N. a adus 
în ring jucători nepregătiți, vîrst- 
nici, fără tehnică, fără curaj și fără 
perspectivă.

Toate aprecierile tinerilor pugtliști 
din Cugir, care au cîștigat pe me
rit, au practicat un box mai teh
nic, mai eficace.

ION CIORTEA 
corespondent

gere. A fost cea mal frumoasă 
partidă, cea mai dinamică, cea mal 
pasionantă.

Din primele minute, petroșlnen- 
cele iau conducerea. Elevele din 
Iscroni nu se descurajează, luptă 
din răsputeri, reușesc să egaleze șl, 
mal apoi, să ia conducerea, Sfîrșitul 
meciului le găsește pe elevele din 
Iscroni detașate cu un punct față 
de adversarele lor: 7-6 pentru echi
pa Scolii generale din Iscroni, care 
cîștigă astfel „Cupa 7 Noiembrie" 
pusă în joc.

T1TU CORNEA, 
corespondent

de la datorie
gațiile cel» incumbă calitatea de 
lucrători într-o unitate socialista, 
de membri ai societății, Dar ei, „blau, 
meșterii", deși apți de muncă, sănă
toși și capabil} ca, pe măsură ce 
consumă din bunul societății să și 
producă, біпі absenți. Cum să-i nu
mim ? In orice caz, o pată neagră 
pe obrazul colectivului, al sacietă 
ții, e prea puțin spue I

Am aflat de la inginerul șef ®I 
minei, că lunar la E.M. Vulcan se 
înregistrează cile 700-800 de nemo 
tivețe- Am mai aflat de la șefii d₽ 
sectoare că în fiecare sector se în- 
tîmpină mari greutăți din cauza pla
sării insuficiente a fronturjțor dip 
lipsă de efective. „De ce nu aveți 
oameni, nu aveți efectivul scriptic 
asigurat „Ba avem, a venit răs 
punsul, nu realizăm în schimb coefl- 

i ctentul de prezență". Intr-adevăr, 
pe mină, față de coeficientul plani
ficat de 87,1 la sută șe realizează 
abia 86,4 la șuță. Iată cum se re
simt nemotivatele! Iată de ce nu 
pot plasa din plin abatajele, de ce 
sînt defecte mecanice, de ce nu 
ajunge lemnul la timp In abataje I 
Din cauza acelora care nesocotesc 
chemarea sirenei — chemarea dem
nității lor de muncitori I

Am cerut părerea cltorva cadre 
de conducere din cadrul minei în 
legătură cu combaterea acestui 
„rău" ce produee atitea greutăți 
colectivului. Am primit următorul 
răspuns din partea tov. Ing. STAN 
CIU VAIER, șeful serviciului mun 
Că și sajarij :

— Intr-adevăr, pe combinat, mint 
Vulcan are situația cea mai difici
la cu absențele nemotivate. Noi o 
vem cele mai multe, Majoritatea 
absentelor le lac noii angajați, mai 
ales cei care vor sd plece. Nu U 
se aprobi, lac absențe pini ajung 
dezertori și sînt descontați. Avem 
însi destui de mulțî si dintre тип. 
citorii vechi.

De ce există atitea absențe Г 
Pentru că sectoarele merg pe linia 
bllndeții i nu sancționează pe cei 
indisciplinați conlorm R.O.I., pen
tru ca omul să nu piardă... prea 
mult. La linia bllndeții se mai a- 
daugă și linia lipsei de preocupare. 
Am indicat sectoarelor de repetate 
ori șl insistăm I «d analizeze zilnic 
situația absentelor și sd ia măsuri 
hotărtte Împotriva acelora care În
calcă disciplina.

Absentele le fac oamenii. Deci 
pentru a le preveni, tot cu oame
nii trebuie muncit- $1 de multe ori 
o mustrare, o critică tovărășească 
au o valoare educativ» mai mere 
deeît o sancțiune. Or, cel chemat 
în primul rînd, să se ocupe de edu
carea salartatllor fn spiritul atitudi
nii socialiste faf" muncă a sin 

dicatul Ce se întreprind® în șceșt 
sens ? Ne-a răspuns tov. IOVI TRA
IAN, vicepreședintele comitatului 
sindicatului:

— Cei indisciplinați au lost dis
cutați in grupele sindicale... De 
unde știu ? Reiese din procesele 
verbale (I l). l-am mai discutat in 
sala de apel, in adunările pe schim
buri. Ciți ? Nu știu. In orice caz, 
în septembrie șl octombrie pe nici- 
unul, Apoi, ii punem pe un panou 
pe cei cu absențe. Acum, adică de 
vreo 10 zile, panoul e retras pen
tru a fi completat. Ne mai folosim 
de stația de radioficare, de consi
liul de judecată tovărășească 
tru a combate absențele. Ce să mai 
taegm cu ei ? 1

Adevărul e, tovarășe Ioyj, că ati 
tăcut prea puțin. Reiese din răs
punsurile dumneavoastră! Critica
rea celor cu absente în grupele 
sindicale s-a urmărit doar după pro
cesele verbale, Un procedeu foarte 
discutabilI In sala de apel, nu s-a 
mai pus în discuția oamenilor nici 
unul. Panoul mai mult stă în ate
lier pentru completare deeît la lo
cul lui. Stația de radioficare — du
pă cum a declarat responsabilul sta
ției a pornit acțiunea împotriva ne- 
motivaților abia de cîteva zile. Iar 
ce a făcut consiliul de judecată to
vărășească e, de asemenea, foarte 
puțin. Iată în acest sens declarație 
tov. RÎPA PETRU, președintele con
siliului :

— Am judecat în luna iulie SI 
te oameni pentru absențe, iar In 
îngust 13. Toți au fost de ta de
pozitul de lemne și din sectorul 
administrativ. De atunci n-am mai 
avut cazuri cu multe absente...

Reiese, deci, pregnant : comisia 
trăiește departe de realitate® mi
nei. Nici un om din subteran n-a 
fost judecat. Iar că nu ar fi cazuri 
cu absente ? Cine o mai crede și 
pe aceasta ?!

Deci adevărul e, tovarăși din 
comitetul sindicatului, că în gene
ral pentru combaterea indisciplinei 
a absențelor, mai ales, s-a făcut în 
că prea puțin, inadmisibil de puțin 

N-ati apelat la forul suprem — 
pedagogul cel mai complex pentru 
combaterea și prevenirea indiscjpl: 
nei <•— opinia publică a colectivului 
Spre folosirea și reacțivizarea a- 
cestui for se țer orientate toate 
formele muncii politico-educative 

Șă facem ca glasul combativ, in
transigent al acestei opinii »ă tre
zească la realitate pe toți acei că
rora nu le ajunge încă la ureche 
glasul sirenei, glasul propriei lor 
conștiințe de a fi zilnic prezenti 4 
aatorie, să-i determinăm să pășeas
că în aceeași cadență cu întregul 
colectiv al minei I



RUJ’

Prilej 

de analiza 
multilaterala

In întreprinderile și inșțițuțjile 
orașului Petroșani au început ale-, 
gerile sindicale, Pînă ÎB prezent au 
avut loc adunări de dări de seamă 
șl alegeri în 127 de grupe sindi
cale. Cu acest prilej membrii de 
Sindicat au făcgt numeroase propu
neri privind îmbunătățirea procesu
lui de producție, disciplinei în pro
ducție, condițiilor de muncă și de 
Viață ale salariaților. Numeroși par
ticipant! la discuții gg cerut să se 
inițieze n»ai mulțe acțiuni de petre
cere utilă a timpului liber al sala
riaților.

Tot cu ocazia alegerilor în gru
pele sindicale a reieșit gă în între
prinderile orașului se mențin luna 
de lună în rîndul BVidUBtiatiiur în 
întrecerea socialistă 117 ідидаЦогі, 

. 10 echipe, 7 brigăzi și 3 segțll de la
* U.R.U.M.P., 236 muncitori, 9 echipe, 

13 brigăzi și 2 loturi la T.C.M.M., 
140 muncitori, a echipe și 9 brigăzi 
pe șantierul de construcții, lip mțin- 
Citșri și 6 echipe de la complexul 
GFR.

Participant» Ia alegerile din gru
pele sindicale s-au angajat ș$ con
tinue cu însuflețire întrecerea so
cialistă pentru încheierea anului eu 
cele mai bune rezultate.

MARIA NEGRUT 
corespondentă

Pentru anul 1966
Abonați-vă din timp la săptămîna- 

lul „Viața economică", Abonamen
tele se iac la oficiile poștale, facto
rii poștali și prin difuzării volun- 
’чгі din întreprinderi și instituții.

Frezorul Enache Nicolae din 
/' secția mecanică a U.R.U.M.P.

Plnd In Ц7И4 CU fî/iva 
ani. oamenii din perfide 
de manevrd din ștețțig,
Q.F.R. Petroșani aveau 
condiții optime de add- 
posfîrg pe timp de ploaie 
și frig, Dar 0 doici eu 
Începerea luerărder de 
sistematizare a ' stației 
Întregul colectiv g iQșț 
văduvit de aceste epn» 
diții, absolut necesare, 
deoarece cabinele de 
serviciu au lost dăflma- 
te, iar în locul lor nu 
au mai fost construite 
д/iele. Bupg multe dis. 
apții piirtațe pe eceasid 
temă, a iQSt improviza
tă o baracă ce ни co
respunde cerințelor din 
nigi un punct de vede
re. Problema a ajuns la 
urechile tovarășilor dm 
conducerea Direcției re
gionale C.F.R. Timișoa
ra, care, ggrcețînd cg- 
wl, au dispus gonștrui- 
rea în cei mai scurt 
timp a unei satrine co- 
tespuMătoars ca aspect 
și condiții de igienă.

După mult» tăfăgd- 
nări g început, în sfirșiț, 
construcția. După felul 
pupi lucrau constructo
rii, conducerea stafiei

Tesătoriilor - fire de mătase de bună calitate I

мот A î Mln& de fier... vechi
atelierului mecanic, e- 
tectric, prin depozitul 
de lemne, depozitul de 
balast, prin spatele 
magaziilor, în fața ga
leriei Priboi — peste 
tot se împiedică de fier 
vechi, împrăștiat. Ba 
de curtnd gospodarii 
de aici au făcut încă 
o ispravă prăbușind o 
magazie veche peste 
materialele aflate în 
ea: acum, scot de sub 
dărimăiuri corpuri de

Petroșani și personalul 
de manevră sperau că 
mdttevrgnlii șe vot pu
tea mufe în curfnd în 
„easă naud".

întreb fad pe cgnșțfuc- 
fari dded sini perspee* 
five ей aibă un sewwij 
solid deasupra capului,

MĂRUNȚIȘURI 
UITATE

înainte de începerea 
ploilor, manevrqniii au 
primit urmdțpful rds> 
puns: „Noi vrem, cel 
mai țîrzjg pi ng la J5 
august- să vd predăm 
cabing ÎFI S?a mai per
fectă Stare de tplPSinJă". 

lnțr.adevq{, cu a în- 
lîrzigr» pu' prea mare, 
lucrările gu (gșț termi
nate, Ggirslruetem și-au 
adunat sculele și au ple
cat, urmînd ea peitțideib 
de manevră să loloseas- 
că cabina, Desigur, lie- 
care cititor va crede ca 
тапрѵгапці se simt bine 
acolQ.

Dar nu este nicidecum

neje măsuri pentru întărirea disci
plinei în murică a tinerilor. La li
nele adunări generale ale organi
zațiilor U.T.C. au fost invitați mun
citori fruntași și evidențiat! în în
trecerea socialistă care au vorbit 
tinerilor despre modul cum au reu
șit ei să obțină rezultate bune. La

Alegerile
in organizațiile U.T.C.

gazeta da perete au fast scrise ar
ticole care au popularizat expe
riența bună a unor muncitori. Ca 
urmare, numărul tinerilor care își 
depășeșc sarcinile de plan, care 
dau producție de bună calitate a 
crescut.

Dar uteeiștii de la „Viscoza" Lu
peni puteau să obțină succese și 
mai frumoase dacă din partea fie
căruia exista o mai mare preocu
pare. Mai sînt unii tineri care pri
vesc eu superficialitate sarcinile ce 
le revin în producție, nu acordă 
suficientă atenție calității produse
lor, Rezultatul ? Bobine încărcate 
eu fire de mătase pare prezintă 
nuanțări, pete de ulei, se scămo- 
șează, nu au O elasticitate șl o re
zistență corespunzătoare.

pompe, utilaje vechi, 
șuruburi etc. pe care 
nu le-au evacuat îna
inte,

la Aninoasa, „mi
nerit* 1 I.C.M.-ului ar 
putea exploata vagoa
ne întregi de fier 
vechi. Gospodarii aces
tei exploatări așteaptă 
oare să cadă zăpada 
șț apoi sd facă ordine 
iii incinta minei și șă 
stringă fierul vechi ?

In cursul acestui an, colectivul 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni a obținut 
o seamă de realizări. Pe primele 
9 luni, planul producției globale și 
marfă a fost Îndeplinit în propor
ție de 100,5 la șută și, respectiv, 
102,1 la șută, productivitatea mun
cii a sporit cu 1,3 la sută, S-n îm
bunătățit continuu calitatea firelor 
de mătase, iar la prețul de cost, 
valoarea economiilor se ridică la 
peste 230 000 lei.

La dobîndirea acestor succese, 
după cum a reieșit din adunarea 
generajă de dare de seamă și a- 
legeri a organizației U.T.C, de U 
„Viscoza" Lupeni, o contribuție în
semnată au adus-o tinerii. Mobili
zați șj îndrumați de comitetul 
U.T.C., ei ș-au preocupat de înde
plinirea ritmică, la toți indicatorii, 
a sarcinilor de plan, de Întreținerea, 
repararea și exploatarea mașinilor 
și utilajelor în bune condițluni. 
Răspunderea utecișților pentru spo
rirea producției, îmbunătățirea ca
lității produselor a crescut. Așa se 
și explică faptul că majoritatea th, 
nerilor au îmbrățișat și au extins 
inițiative valoroase cum ar fi: „La
1 000 de bobine filate pici ubs 
re»", „l 000 kg fire răsucit» fără 
rebut", „Predarea și preluarea ma
șinilor din mers" șl altele. Organi
zațiile de bază U.T.C. au luat u-

Printre numeroasele 
exploatări din Valea 
Jiului, Aninoasa are 
un bun renume ca mi
nă de cărbuni, ai cărei 
harnic colectiv a reu
șit să-șl realizeze deja 
angajamentul anual de 
întrecere.

Iată însă că Aninoa
sa îșj consolidează o 
reputație nouă : ca mi
nă de fier... vechil $i 
Pe bună dreptate. Ori
cine umblă prin incin
ta minei — prin jurul MIHAI ȘTEFAN

așa. Aeșgstg datarțță 
constructorilor cgre W 
uitat U4 Іивіи elemente/- 
Anume au gitat efl far 
stala||iie варная ду 
fufle/jpneașg fără в»Й 
Dubă alte idrăgâneli s-a 
fdeyt rost de /eave de 
plumb necesară dar. 
deocamdată, nu are cine 
șă g monteze. iar egbi- 
na continuă să stea în
cuiată. Gurile rele din 
stație spun să, та mult 
ca sigur, în primăvară, 
cînd vor începe ploile 
din viitorul an, теле* 
vmlii vor avea ș> ₽j 
unde șă se adăposteas
că. De gltîel In pur'ind 
in Valea Jiului va nln» 
g» și zăpada intră mai 
grgu jn hainele mane- 
viantiler dealt ploaia, 
iar de restul aondiftilpr 
de igienă nu este abso
lută nevoie (așa «pun 
unii).

Ce părere are Insă 
despre această problemă 
conducerea șantierului 
43 construcții ? Probabil 
ei o consideră un iueru 
mărunt, car» nu are im
portanță-

с. IONESCU 
corespondent

In drumul lor de la Polatiște înspre combinatele 
de prelucrare, buștenii fac un prim popas în stația Li* 
vezeni, De aici, vor continua drumul cu trenai.

— In întreprinderea noastră 
a spus uteeîșța Bcebeseu Aneta 
nu există de multă vreme o briga
dă artistică de agitație care să cri
tice deficiențele, superficialitatea u- 
nor tineri în realizarea planului, 
indisciplina în muncă. La gazeta 
de perete au fost scrise puține ar
ticole critice, iar caricaturile care 
să înfățișeze pe cei vlnovați de re
buturi au lipsit.

— Trebuie șă ne preoeupăm mai 
mult de îmbunătățirea calității mă
tăsii — a arătat în cuvîntul său 
uteelstul Dricu Gheorghe. In fabri
ca noastră avem multe tinere de 
aurind angajate. Se constată că u- 
nela din ele, chiar după ce trec 
mai multe luni, dau produse de ca
litate slabă. Cauza ? Muncitoarele 
noi nu sînt repartizate să lucreze 
pe Ungă cele mal bune muncitoa
re. Iordache Sabina, nou angajată 
la noi, ca să dau numai un exem
plu, este instruită, sprijinit! •! în
vețe meseria de către Munteanu 
Margareta care abia a împlinit trei 
lut de cînd este angajată. Alt as
pect. In unele secții muncitoarele 
sînt transferate nejustificat, la pe
rioade scurte de timp, de la o ma
șină la alta care are caracteristici 
deosebite de prima. Ele nu sînt 
lăsate să se permanentizeze, să 
cunoască și să stăpînească modul 
de exploatare a mașinii respective.

Uteciști} ațj arătat și alte cauze 
care influențează negativ calitatea 
mătăsii. Dintre acestea amintim : 
slaba calificare profesională a unor 
muncitori, asistenta tehnică neco
respunzătoare pe unele schimburi, 
lipsa de preocupare a unor șefe de 
brigadă și maiștri pentru buna or
ganizare a procesului de produc
ție și sprijinirea muncitoarelor.

In adunare a fast exprimată ho- 
țărjreâ uteciștilor de a aplica mă
surile necesare menite să sporeas
că producția, dar măi aleș să îm
bunătățească calitatea el,

D. LUPASCU

Probleme de moment, 
rezolvate 
doar... pentru moment

(IJrmqre din pag. l-a)

vioriu, E cazul de |a Petrjla și 
Lupeni și în parte la Liyezeni și 
Vufaan. Aici, toată vara șantierul 
de instalații a lăsat centralele ter
mice în situația în care ap rămas 
la începutul primăverii.

— Deci lg acestea pu ș-a între
prins nimic ț

— Mici revizii la cazane. Greu
tățile principale vor rămîne greu
tăți, deocamdată, și pentrp tțol în 
deservire, și pentru locatari în a- 
șigurarea căldurii și apei calde. 
Șantierul de instalații ar trebui ca 
cel puțin acum, în ceasul al doi
sprezecelea, să-și achite datoriile.

— Deci la dvs. s-a făcut din toa
te cîte ceva dar de terminat nu 
s-a terminat nimjc,

— In parte, așa este. Dar, după 
cum s-a văzut, vina nu ne aparți
ne nouă decît în mică măsură. Ceea 
ce depindea de noi, de posibilită
țile noastre, am făcut.

împărtășim părerea tovară
șului director, dar numai... în 
parte. Locatarul supus la pri
vațiuni de căldură sau de 
confort nu are nici o vină. La 
aceasta ar fi trebuit să gîn- 
deaseă din timp sfatul popu
lar, care tutelează I.L.L.-ul, 
Grupul de șantiere, respectiv 
șantierul de instalații și chiar 
I.L.L. Situația aceasta trebuia 
să-i alarmeze pe toți deopotri
vă șl să-i mobilizeze Ia luarea 
de măsuri comune. N-am vrea 
să facem pronosticuri eronate 
dar probabil că bitumul șl car
tonul asfaltat îi vor veni I.L.L.- 
ului în... luna decembrie cînd 
nu se mai pot face izolații, 
Cjt despre anomalia cu „de
servirea provizorie" alei d», 
se poate încă pune totul la 
punct- Și trebuie pus.

PROGRAM DE RADIO
12 noiembrie

PROGRAMUL I; 5,00 Buletin de 
»tirii 5,06 Gintă fanfara reprezenta
tivă a Armalei. 5,40 Cîntece și jo
curi populare; 6,00 Radiojurnal. 
Sport Buletin meteo-rutjer; 6,10 
„Suita românească de Constantin 
Deruss); 0,22 Melodii populare; 6,30 
Anunțuri și muzică,- 6,45 Salut vo
ios de pionier,- 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7,18 Cîntă formația de mu
zică ușoară Horia Ropcea; 7,30 Se- 
lecțiuni din opereta „Calul Bălan" 
e Benatzky; 7,45 Cîntă orchestra 
e muzică populară „Brîulețul" din 
’'«stanța; 8,00 Sumarul presei; 8,08 
verturi; 8.30 La microfon, melodia 
referată; 9,30 Sfatul medicului; 
1im«‘t!taiia în bolile de rinichi; 9,35
u-lcă din operei 10,00 Buletin 

șlhi; 10,05 Muzică populară,-

10.30 Radiorachet» pionierilor; 11,00 
Arii din opere? 11,15 Teatru la mi
crofon : In căutarea adevărului de 
Eugenia Busuioceanu; 12,24 Muzică 
de estradă; 13,00 Concert de prînz; 
14,00 Buletin de știri,- 14.08 Călătorie 
muzicală — cîntece și jocuri popu
lare; 15,00 Din viața muzicală a ora
șelor patriei : Arad; 15,44 Recita! 
de opeiă — Ladisluu Konya; 16,00 
Radiojurnal. Sport,- 16,15 Revistă 
melodiilor de estradă; 15,42 Piese 
corala clasic»; 16,55 Simfonia spa
niola pentru vioară și orchestră de 
Eduard Lalo; 17,30 In Slujba patriei,- 
18.00 Buletin de știri; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Muzică populară;
18.30 Dialog cu ascultătorii; 18.45 
Pentru prima oară în emisiunile 
noastre; 19,25 Varietăți muzicale;

20,0Q RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20,30 Melodii populare cerute de 
ascultători; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Festival de jazz „Bled 
1965" (R.S.F. Iugoslavia); 21,15 A- 
1'ENTIUNE PĂRINȚI ! „Pierderi ne- 
planlflcate"; 21,30 înconjurul lumii 
In 30 de minute și... 10 melodii; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,15 Cvartetul în Fa 
major de Ravel (cvartetul Borodin),- 
22,50 Album de melodii; 23,50 Bu
letin de știri-,

PROGRAMUL П: 7,30 Radiojur
nal; 7,50 Cînteee despre țesătoare: 
8,00 Ștsfata melodiilor dă muzică 
ușoară; 8,30 Uverturi la opere; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 Concertino în 
stil clasic de Dinu Lipațti; 9,25 Pre
lucrări de folclor ale compozitorilor 
noștri, 10,00 Muzică instrumentală,- 
10,19 Muzică ușoară; 10,30 Pagini 
din opera „Hughenotii" de Meyer
beer; 11,00 Buletin de știri; ll-’O 

Rin creația Iui Johann Sebastian 
Bach: „Clavecinul bine temperat"; 
11,40 Potpuriuri pentru fanfară; 12,01 
Fantezie din operetele lui Romberg,- 
12,36 Melodii populare din Munte
nia,- 13,00 Buletin de știri; 13,08 In
terpret! de muzică ușoară care ne-au 
vizitat tara; 13,30 Lectură dramati
zată ; „ÎNTUNECARE" de Cezar Pe
trescu,- 14,00 Pagini din opereta 
„Văduva veselă" de Lehar; 14,30 
Duete vocale de muzică ușoară; 
14,45 Cu cîntecul și jocul de-a lun
gul Someșului; 15,OQ Radiojurnal 
Sport; 15,13 Program susținut de 
mari ansambluri corale; 15,30 Piese 
distractiv» de estradă,- 15,00 Muzică 
de cameră; 10,30 Ineiuș învîrtecuș 
(ettiisiune pentru c»! mici), 16,50 
Muzică ușoară de estradă,- 17,00 Ra
diojurnal. Sport; 17,15 Cîntă for
mația Los Paraguayoe, 17,30 Cvar
tet în do minor (opus postum) de 
Frepz Schubert, 17,40 Sfatul medi

cului : Alimentația în bolije de ri
nichi, 17,45 Cîntece lirice,- 18,00 
Caleidoscop muzical; 18,30 Anunțuri, 
reclame muzică; 19,00 Buletin de 
știri, 19,05 Melodii de neuitat,- 19,30 
Premieră pe seena Teatrului de 
operă și balet: „Cosi fan Tutte" de 
Mozart; In pauză : Radiojurnal. 
Sport; 23,00 Buletin de știri. Sport;
23,10 Concert Haydn; 23,56 So
liști, orchestre, melodii; 0,50 Bu
letin de știri.

Cinematografe
12 noiembrie

PETROȘANI : 7 NOIEMBRIE:
Runda 6,- REPUBLICA; Carambol.. 
BĂRBĂTENI: Șeful: I ©NEA : Ro
mulus și Remus,- ANINOASA : Ne
vasta ВГ. IS; VUU7AN: Яояйч,



4 STEAGUL RO$U

PREZENȚE A
ROMANEȘTI

VARȘOVIA 10. Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite :

O delegație â Uniunii Scri
itorilor din Republica Socialis
tă România alcătuită din Ion 
Horea, secretar al Uniunii, 
Geo Dumitrescu și Constantin 
Chirită a făcut o vizită de 15 
zile în R. P. Polonă, în cadrul 
schimburilor culturale. Delega
ția a vizitat o serie de orașe 
din R. P. Polonă. La Wroclaw, 
Cracovia și Gdansk ea a avut 
întîlniri cu scriitori și critici.

Cu prilejul încheierii vizitei, 
Alexandru Tujon, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România la 
Varșovia, a oferit un cocteil.

AN6LIA; Od fapt nou : liberalii aromii 
ra l$i vor da volatile arloaloloi alinți

LONDRA 10 (Agerpres).
Dezbaterile din Camera Comu

nelor a Marii Britanii începute 
marți seara1 vor continua pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Ca un 
fapt nou se remarcă promisiunea 
făcută de deputății Partidului libe
ral că, în majoritatea cazurilor, își 
vor da voturile actualului cabinet. 
In consecință, laburiștii cu ajuto
rul celor nouă voturi ale liberali
lor vor putea dispune în Camera 
Comunelor de o majoritate mai con
fortabilă fată de poziția conserva
toare.

Acest fapt are o mare importan
tă dacă se tine seama că, prin 
moartea subită a unui deputat la
burist majoritatea guvernamentală 
se redusese duminică la un singur 
vot. In noile condiții, create de 
sprijinul liberalilor, guvernul la

New Yorkul în întuneric
NEW YORK 10 (Agerpres).
Marți, în jurul orei 17,30 (ora 

locală). New Yorkul și o mare parle 
a localităților de pe coasta de est 
a Statelor Unite au fost lipsite 
complet de electricitate. întrerupe
rea curentului electric s-a datorat, 
potrivit oficialităților, ruperii unui 
cablu provenind de la hidrocen
trala situată între Rochester și 
Cascada Niagara. Este pentru pri
ma dată din 1959 cînd cel mai ma
re oraș american este lipsit com
plet de lumină electrică. Activita
tea New Yorkului, Bostonului, Phi
ladelphiei și altor mari orașe din 
regiune a fost complet paralizată 
la ora cînd milioane de americani 
ieșeau de la lucru. întreruperea cu-

PE SCURT
CARACAS. Președintele Vene- 

zuelei, Raul Leoni, a anunțat că 
tara sa nu va participa la Confe
rința ministerială a Organizației 
Statelor Americane, care urmează 
să înceapă la 17 noiembrie în Bra
zilia, Ia Rio de Janeiro. Raul Leoni 
a subliniat că „în prezent situația 
generală din America Latină nu 
este favorabilă pentru întîlnirea 
miniștrilor de externe" ai țărilor 
O.S.A.

MONTEVIDEO. Membrii Consi
liului național guvernamental al 
Uruguayului s-au întrunit pentru a 
examina posibilitatea reintroduce
rii „măsurilor de securitate excep
ționale" anulate abia de cîteva zi
le. Se știe că prin aceste măsuri 
guvernul a încercat să stăvilească 
mișcările revendicative de o am
ploare deosebită desfășurate în

Q- N- U- Dezbaterile privind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. R. Chineze

NEW YORK 10. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

In Adunarea Generală continuă 
dezbaterile pe marginea punctului 
de pe ordinea de zi intitulat „Res
tabilirea drepturilor legitime ale
R. P. Chineze în O.N.U.". Din in
tervențiile celor peste 20 de dele
gați care au luat cuvîntul pînă a- 
cum a reieșit în mod clar" dorința 
majorității statelor membre de a 
se soluționa în mod pozitiv aceas
tă problemă. In calea rezolvării 
definitive și pozitive a acestei pro
bleme se află însă obstacole se
rioase, printre care rezoluția pe 
care S.U.A. au strecurat-o cu cîtiva 

burist ar putea face față atacurilor 
tot mai insistente ale conservatori
lor. După cum se știe, în cursul 
zilei de marți, imediat după citi
rea mesajului tronului, liderul 
partidului conservator, Heath, a 
criticat politica actualului guvern. 
Cu toate acestea se crede că deo
camdată Heath nu urmărește să 
provoace căderea guvernului și or
ganizarea de noi alegeri, deoarece, 
potrivit ultimelor sondaje, influen
ta laburiștilor se află în creștere 
în rîndul opiniei publice. De alt
fel, primul ministru Wilson face e- 
forțuri pentru atenuarea nemulțu
mirilor din cadrul aripei de stînga 
a Partidului laburist, afirmînd că 
naționalizarea industriei siderurgi
ce, cerută de aceștia, nu a fost a- 
bandonată, ci numai amînată.

rentului electric, survenită brpsc, 
a surprins mii de persoane în as- 
censoarele zgîrie-norilor, Manchat- 
tan-ului sau în metrouri. Circula
ția pe străzile principale ale New 
Yorkului a fost strangulată. Emi
siunile posturilor de radio, televi
ziune si de telegraf s-a întrerupt 
brusc. Avioanele care se aflau în 
zbor spre New York și celelalte 
localități lipsite de lumină electri
că au fost dirijate spre alte aero
porturi în Baltimore și chiar în In
sulele Bermude. La adăpostul în
tunericului s-au semnalat jafuri. 
Aprovizionarea cu curent electric 
a fost restabilită abia după 9 ore 
și 45 de minute.

Uruguay cu cîteva săptămîni în 
urmă.

BUENOS AIRES. Confederația 
Generală a Muncii din Argentina 
a anunțat că intre 22 și 27 noiem
brie în întreaga țară va fi organi
zată o „săptămină de doliu și de 
protest" in memoria celor trei mun
citori uciși la 21 octombrie, cu 
prilejul manifestațiilor peroniste 
din regiunea Buenos -Aires.

BONN. La Bonn s-a anunțat o- 
ficial miercuri că vizita cancelaru
lui vest-german Ludwig Erhard în 
Statele Unite va avea loc în zi
lele de 6, 7 și 8 decembrie.

PARIS In capitala Franței a a- 
vut loc un recital dat de compozi
torul și pianistul român Alexandru 
Hrisanide și flautistul Maxence 
Larrieu. Au fost interpretate piese 
de J. S. Bach, Francis Poulenc și • 
Alexandru Hrisanide.

CAIRO. In cursul luptelor care 
au avut loc în luna octombrie în
tre forțele de eliberare națională 

ani în urmă prin Adunarea Gene
rală și care include această proble
mă în categoria celor care trebuie 
rezolvate cu o majoritate de două 
treimi.

Miercuri dimineața au luat cu
vîntul în ședința plenară a Adună
rii Generale reprezentanții Ceylo
nului, Franței, R.S.S. Ucrainene, Pa
kistanului, Nepalului și Tanzaniei, 
care s-au pronunțat pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P- 
Chineze la O.N.U. Reprezentantul 
Togo-ului s-a situat pe poziția e- 
xistenței a „două Chine".

Reprezentantul Franței, Roger 
Seydoux, a arătat netemeinicia te
zei potrivit căreia această proble
mă trebuie să fie rezolvată cu o 
majoritate de două treimi. „Repu
blica Populară Chineză, a sublinial 
el, nu reprezintă o putere care 
candidează la admiterea în Orga

Congresul Partidului Socialist Italian
ROMA 10. Corespondentul Ager

pres, I. Mărgineanu, transmite :
Miercuri dimineața s-au deschis 

lucrările celui de-al 36-lea Congres 
al Partidului Socialist Italian.

Congresul socialist, primul din 
istoria acestui partid care găsește 
socialiștii nu in opoziție, ci ca 
participanți la coaliția guverna
mentală de centru-stînga, are în 
centrul dezbaterilor două proble
me : prezența în continuare în gu
vernul de centru-stînga și, legat

Gal"e« Dejioperirea unui
CONAKRY 10 (Agerpres).
Postul de radio Conakry a rela

tat că organele de securitate din 
Guineea au descoperit un grup de 
complotiști care urmăreau să-l a- 
sasineze pe președintele Seku Ture 
și să înlăture guvernul. Biroul po
litic national al Partidului demo-

La încheierea dezbaterilor 
din Adunarea Națională a Turciei

ANKARA 10 (Agerpres).
Marți seara au luat sfîrșit, în A- 

dunarea Națională a Turciei, dez
baterile asupra declarației program 
a noului guvern turc.

Răspunzînd criticilor opoziției și 
îndeosebi celora ale Partidului 
muncitoresc, primul ministru a a- 
firmat că apartenența Turciei Ia 
N.A.T.O. și C.E.N.T.O. ar fi necesară 
El s-a pronunțat, de asemenea, pentru 

din Arabia de sud și trupele bri
tanice au fost uciși șapte ofițeri 
englezi și 80 de soldați.

LEOPOLDVILLE. Potrivit u- 
nui proiect de lege supus a- 
probării Senatului congolez, a- 
legerile prezidențiale urmează 
să aibă loc în această țară în 
perioada 20 ianuarie — 20 fe
bruarie 1966. înregistrarea can- 
didaților pentru funcția de 
președinte urmează să se facă 
între 20 noiembrie și 20 de
cembrie a. c.

MOSCOVA. Au luat sfîrșit lu
crările de turnare a filmului „Le- 
nin în Polonia" — coproducție so- 
vieto-poloneză. Acțiunea filmului 
se petrece în zilele de august 1914, 
cînd Lenin, care trăia pe atunci la 
Poronino, fusese întemnițat de au
toritățile austriece.

PE SCURT 

nizația Națiunilor Unite: ea repre
zintă, dimpotrivă, o țară, China, 
care face parte din organizația 
noastră și este unul din membrii 
ei fondatori". De aceea, a adăugat 
el, „problema trebuie rezolvată cu 
o majoritate simplă întrucît nu este 
vorba nici de o admitere și nici 
de o hotărîre privind o chestiune 
importantă, de fond, în sensul 
Chartei". Pronunțîndu-se pentru 
restabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U., vorbitorul a decla
rat : „Cum se poate susține că este 
în conformitate cu scopurile și 
principiile Națiunilor Unite ca a- 
ceastă organizație să fie lipsită de 
participarea uneia din cele mai 
mari puteri ale lumii, cu o popu
lație egală cu o pătrime din cea a 
globului pămîntesc, cu un teritoriu 
imens și cu resurse actuale și vir
tuale considerabile

de aceasta, politica de ansamblu a 
coaliției cu contradicțiile ei, pre
cum și problema unificării cu Parti
dul social-democrat.

In ședința de miercuri a luat cu
vîntul de Martino care a consa
crat peste două ore prezentării ra
portului politic în care este expri
mată poziția P.S.I. fată de coaliția 
de centru-stînga, față de proble
mele politice, economice și sociale 
ale țării și în problema unificării 
cu social-democratia.

gruo (ompfotist
cratic din Guineea a hotărît ares
tarea imediată a participanților la 
complot. S-a hotărît, de asemenea, 
ca la 15 noiembrie să fie convo
cată o ședință extraordinară a 
Consiliului national al revoluției 
care urmează să aprobe măsurile 
luate împotriva grupului de com
plotiști.

menținerea capitalului particular 
străin, considerîndu-1 „util pen
tru dezvoltarea economică a Tur- 
cidi", cu condiția ca el să nu pre
judicieze interesele și securitatea 
țării. In această ordine de idei, 
Demirel consideră oportună menți
nerea colaborării Turciei cu insti
tuțiile economice internaționale, ca 
de exemplu Piața comună, G.A.T.T., 
Fondul Monetar Internațional.

Primul ministru a arătat că Parti
dul dreptății nu se opune reformei 
agrare și că în ceea ce privește 
petrolul, guvernul va duce o po
litică -de apărare a intereselor na
ționale.

Dupâ alegerile parlamentare 
din Canada

OTTAWA 10 (Agerpres).
In primele comentarii privind a- 

legerile parlamentare ce au avut 
loc în Canada la 8 noiembrie, a- 
gențiile de presă sînt unanime în 
a sublinia că rezultatele nu au con
firmat așteptările primului ministru 
liberal Lester Pearson. Partidul li
beral a obținut în plus doar două 
locuri în Camera comunelor, insu
ficiente pentru a deține „majorita
tea clară", dorită de Pearson, și 
„Canada, ' menționează agenția U- 
nited Press International, va fi 
condusă în continuare de un gu
vern care nu dispune de majorita
tea absolută. Âcest lucru ridică tot-

Prima 
centrală atomică 
din Japonia

TOKIO 10 (Agerpres).
Prima centrală atomică din Ja

ponia a produs în cursul zilei de 
marți prima cantitate de curent in
dustrial. Energia este furnizată de 
un reactor atomic, instalat la cen
trul de cercetări din Tokaymura 
(prefectura Ibaraki). Specialiștii 
precizează că puterea proiectată 
de 166 000 kw va fi atinsă în pri
măvara anului viitor. Construcția 
reactorului va continua încă cinci 
ani.

John Lyng

hirtă aigmeits нгім» 
gtitrg ta lorngia 
іа дИйаай 1. 1.I. D.

OSLO 10 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Norvegiei, John Lyng, a declarat 
că există argumente foarte serioa
se pentru ca tara sa să părăsească 
N.A.T.O. în anul 1969. Comentînd 
această declaratei, agenția D.P.A. 
apreciază că ea constituie o dova
dă că recenta schimbare a guver
nului norvegian se face simțită în 
politica externă a acestei țări.

Peste 300 de persoane 
ucise de tigri în India
DELHI 10 (Agerpres).
Presa indiană relatează că 

trei tigri din regiunea Naini- 
Tal, statul Pradesh, au ucis 
în ultimul timp 335 persoane. 
Tigrii se ascund în tufișuri de 
trestie de zahăr și atacă cetă
țenii care călătoresc cu bici
cletele sau în ricșe. Aceste ca
zuri au provocat o asemenea 
panică în rîndul populației, în- 
cît într-o serie de ferme lu*. 
crările de cîmp au fost sistate. 
Organele locale au instituit un 
premiu pentru nimicirea tigri
lor.

Peste 300 de persoane 
ucise de tigri în India
DELHI 10 (Agerpres).
Presa indiană relatează că 

trei tigri din regiunea Naini- 
Tal, statul Pradesh, au ucis 
în ultimul timp 335 persoane. 
Tigrii se ascund în tufișuri de 
trestie de zahăr și atacă cetă
țenii care călătoresc cu bici
cletele sau în ricșe. Aceste ca
zuri au provocat o asemenea 
panică în rîndul populației, în- 
cît într-o serie de ferme lu*. 
crările de cîmp au fost sistate. 
Organele locale au instituit un 
premiu pentru nimicirea tigri
lor.

Senatorul McCarty 
cere anchetarea C.I.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Senatorul democrat Eugene Mc

Carthy a făcut o declarație presei 
prin care cere deschiderea unei 
anchete cu privire la activitățile 
Agenției Centrale de Investigații a
S.U.A. în Republica Dominicană, în 
Vietnam și în legătură cu problema 
cubană. Senatorul a subliniat că o 
asemenea anchetă este necesară ți- 
nînd seama de faptul că rolul 
C.I.A. în problemele citate mai sus 
— și în altele legate de politica 
externă a Statelor Unite — „ridică 
o serie de întrebări grave cu pri
vire la influența acestei Agenții 
asupra elaborării și aplicării poli
ticii externe a S.U.A.".

odată îndoieli în legătură cu viito
rul politic al lui Pearson", in 
schimb, partidul conservator de o- 
poziție al fostului prim-ministru 
John Diefenbaker a cîștigat șapte 
locuri, deținîhd acum 99 locuri în 
camera inferioară. Alături de acest 
principal adversar al liberalilor, 
trebuie menționat și Partidul nou- 
democrat, care a cîștigat trei lo
curi și, după cum scrie agenția 
France Presse, începe să se mani
feste „ca o forță de care trebuie 
să se țină seama în viitor". Se știe 
că Partidul nou-democrat a fost 
sprijinit în cursul alegerilor de 
Partidul Comunist din Canada.
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