
proletari totie fttrfte, tn^fî-vdl

§§ agul roșu: Anul XVII 
XXII №. 5001

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Miercuri
17 noiembrie 

1965

4 pag. 25 bani

Vizita in Austria 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

VIENA 16. De la trimișii Ager- 
pres, P. Stăncescu și C. Varvara:

Marți la ora >5, a sosit la Viena, 
cu un tren special, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor-

terul Afacerilor Externe, Cari Bob- 
leter, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Austriei la Bucu
rești, Johann Manz, precum și de 
înalți funcționari ai Cancelariei 
Federale și ai Ministerului Afaceri-

La capăt de drum
Zilele trecute, la Lu- 

peni, comisia de recep
ție a consfințit un suc
ces remarcabil al con
structorilor : a fost re
cepționat blocul D 1 cu 
11 nivele și 66 de apar
tamente. Blocul acesta, 
după cum am mai ară
tat și în alte ocazii, este 
primul bloc cu mai mult 
de zece nivele din Va
lea Jiului, care intră în 
funcție. Construcția lui, 
desfășurată după o teh
nologie nouă și com
plexă executîndu-se con
comitent prin metoda 
glăsării toată structura 
de rezistență și finisa
jele exterioare, a durat

4 luni și cîteva zile. La 
realizarea acestui bloc 
și-au adus contribuția : 
brigăzile de zidari și 
betoniști conduse de 
Pîrvu Petru, Piscopeanu 
Pavel, Sandu Tudor și 
Mureșan Vasile; cele de 
dulgheri și tîmplari con
duse de Matei Lajos și 
Boș tină loan, brigada de 
zugravi-vopsitori a lui 
Berciu Gheorghe, brigă
zile de instalatori de sub 
conducerea maistrului 
Forgo Iosif și alții.

Alături de blocul D 1, 
constructorii de la Lu- 
peni au ridicat un bloc 
identic — D 2 — după 
aceeași tehnologie.

ghe Maurer, însoțit de ministru] a- 
facerilor externe, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară și alte persoane 
oficiale care, la invitația guvernu
lui austriac, face între 16 noiem
brie și 22 noiembrie, o vizită ofi
cială în Austria. Cu același tren a 
sosit și Mircea Ocheană, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena.

In gara de sud a orașului, pa
voazată cu drapele de stat ale 
României și Austriei, oaspe
ții români au fost întîm- 
pinați de cancelarul federal Josef 
Klaus, vice-cancelarul federal, Bru
no Pittermann, ministrul de exter
ne, Bruno Kreisky, ministrul co
merțului și reconstrucției, Fritz 
Воск, secretarul de stat la Minis-

Oamenî
din dosare

Cu cîțiya ani in ur
mă, in coloanele zia
rului nostru se trăgea 
semnalul de alarmă a- 
sugra unor nereguli să- 
vttșite de un „rozător 
de pline" la moara din 
Lupeni.

■ „Rozătorul" avea și 
, un nume." Mețiu Ro

mulus-, avea și o func
ție de răspundere : res
ponsabilul morii; și o 
sarcină obștească : gos
podărea făina oameni
lor muncii din oraș.

Dar n-avea altceva : 
n-avea scrupule căci ii 
lipsea conștiința; n-a- 
vea ■ simțul răspunderii 
față de. colectivitate, 
căci nu iubea oamenii 

. care l-au încredințat 
plinea lor-, n-avea sim
țul proprietății obștești 
căci il avea pe cel al 
căpătuirii personale.

Altfel, gospodărea 
„bine" moara : își creș
tea- -porci, vindea făi
na sustrasă la preț bun, 
își Îndestula rudele și 
prietenii etc.

Dar alarma dată, cu 
ani în urmă. n-a... alar
mat pe ; nimeni l Totul 
a rămas ca mai înain
te... Ba, ceva totuși s-a 
schimbat : „rozătorul" 

/ Mețiu n-a mai rămas 
responsabilul morii Lu
peni apârținînd fostei 
întreprinderi „6 Au
gust", ci a devenit res

Blocul D 1 de 
la Lupeni cu 11 
nivele predat zile
le trecute.

Indici 
superiori 

pe 
graficele 

ceferiștilor

Pentru satisfacerea integrală și în cele mai optime 
condiții a tuturor transporturilor, muncitorii ceferiști 
din stațiile de cale ferată de pe raza de activitate a 
R.C.M.-ului Petroșani nu precupețesc nici un efort. Da
torită muncii depuse, toate trenurile sosesc și pleacă 
la orele fixate în graficul de circulație. In cele 15 zile 
ce au trecut din luna noiembrie regularitatea circula
ției la trenurile de călători și marfă — la îndrumare și 
parcurs — a atins un procent de 96,3 la sută (sarcina 
planificată este de 92"la sută). O atenție deosebită a 
fost acordată încărcării în mod ritmic a tuturor măr
furilor prezentate la transport. Faptul că dirijarea va
goanelor s-a făcut în funcție de caracteristicile mărfu
rilor s-a ajuns la o creștere a sarcinii statice de 3,8 la 
sută. Mărfurile încărcate peste plan în prima jumătate 
a lunii se ridică Ia peste 18 000 tone.

In același timp, prin compunerea tuturor trenuri
lor la un tonaj maxim, prin remorcarea de trenuri cu 
tonaje sporite, s-a reușit ca tonajul pe tren să crească 
cu 2,4 la sută.

Cele mai frumoase realizări au . fost- obținute de 
către colectivele stațiilor Vulcan, Lupeni, Petroșani, 
Bănită și Livezeni. O contribuție de seamă a fost a-

Cînd pisica 
nu-i acas

ponsabilul morii Lupeni 
apărținind întreprinde
rii de panificație „Jiul" 
Petroșani.

Ce'-i drept, căzuse a- 
lunci în cursă „roză
torul" — a fost ■ și ju
decat — dar a scăpat, 
doyedindu-se mai abil 
decît toate „pisicile"...

Au trecut ani, și 
„șoarecele de făină" a 
devenit un guzgan mai 
lacom, mai Îndrăzneț, 
mai înrăit...

Scădea avutul morii 
o dată cu creșterea a- 
vutului său personal, 
sub ochii miopi ăi celor 
din jur și care nu s-au 
sesizat de falsurile în 
acte, falsele cintăriri 
— prin dereglarea cîn- 
tarului — și nici de 
transporturile clandes
tine de făină scoase 
din moară, cu acte ie
șite din uz, sub privi
rea adormită a „pisi
cii" de la poartă (bind 
era l).

Creșteau veniturile 
„rozătorului" și o dată 
cu ele se umfla costul 
de producție prin pier
derile „admisibile", re
zultate din falsurile lui 
Mețiu. „Pisicile" din 
casa întreprinderii de 
panificație „Jiul", pu
teau toarce blind și le
neș din fuiorul ușurin
ței și credulității în 
„cinstea" rozătorului de

la moara Lupeni. Bu
zunarele — mai ales 
cele pline — nu vor
besc niciodată l

Necinstiți și vinovați 
erau — chipurile fur
nizorii, care livrau 
griul cu lipsuri și con
ducerea gării Lupeni 
care refuza să cihtă- 
rească vagoanele la so
sire, deși în repetate 
rinduri arbitrajul de 
stat a constatat vino- 

, văția întreprinderii de 
panificație. Nici o im- 
putație n-a tulburat li
niștea și salariul „ro
zătorului" Mețiu... „Tor- 
cegu" alene și alte pi
sici — sus puse — cu 
ocazia controalelor de 
„sprijin" și a inventa
relor formale, făcute 
așa „să fie" 1

Nu s-a sesizat nimeni 
nici chiar de faptul că 
se fabrica, deseori, făi
nă albă — fără ca moa
ra să fie profilată pen
tru acest produs — și 
care, apoi, era sustra
să și vîndută prin 
l.C.R.A. (unde erau, oa
re, „pisicile" acesteia ?).

$i în acest timp, „ro
zătorul" lucra nestin
gherit... Numai că a- 
vea și el „greutățile" 
lui in muncă : nu pH-

М. D.

(Continuare in pag 3-a)

500 tone 

depășire 

pe 

brigadă

dusă de către operatorii Buhoi Iulian, Ștefănescu Ion, 
Balinca Constantin și Hîndoreanu Ion.

Un randament mediu de 5,80 tone/post, plus 3 800 
tone de cărbune, viteze de avansare de 180—200 m 1 
pe lună — iată rezultatele obținute în primele 10 luni 
ale anului de brigada condusă de comunistul Cristea 
Aurel de la sectorul I al minei Aninoasa.

Micul colectiv condus de Cristea a aplicat, printre 
primele din Valea Jiului, valoroasa inițiativă „două 
cîApuri pe aripă și schimb în abataj cameră". Pe lingă 
aceasta toți componenții brigăzii dispun de o calificare 
înaltă, majoritatea lor fac parte din brigadă de 4—5 
ani, sînt harnici și disciplinați. Un alt procedeu eficace 
aplicat de ani de zile de brigadă este montarea unui 
scoc de 1 metru în prelungirea transportorului.

In prima jumătate a lunii noiembrie brigada lui 
Cristea Aurel a extras cu 500 tone cărbune mai mult 
decît prevăd sarcinile. Deci: o depășire de 4 300 tone 
de la începutul anului — una din cele mai mari de 
la mina Aninoasa.

lor Externe ai Austriei.
Erau de față șefi ai unor misiuni 

diplomatice acreditați la Viena, pre
cum și membri ai ambasadei 
române.

Pe peronul gării, cancelarul fe
deral Iosef Klaus a rostit un cu- 
vînt de bun venit. După ce a sa
lutat pe oaspeții români, el a ară
tat că vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România exprimă clar adînci- 
rea și dezvoltarea relațiilor âus- 
tro-române în ultimii ani. Aceste 
relații s-au extins atît în do
meniul cultural cît și în cel eco
nomic. Vizita dv„ a spus vorbito
rul, oferă prilejul binevenit de a 
ne sfătui cu dv. asupra posibilită-

(Continuare în pag. 4-a)

SPECTACOL

PENTRU 

FRUNTAȘI
Cu mult înainte ca lumina zilei 

să cedeze locul umbrelor înserării, 
din toate centrele miniere ale Văii 
Jiului autobuzele aduceau la Petro
șani grupuri de mineri, îmbrăcați 
sărbătorește. La ora 19, sala C.C.V.J. 
era arhiplină. Fruntași și eviden
tial în producție din întreprinde
rile aparținătoare Combinatului car
bonifer Valea Jiului, împreună cu 
familiile, veniseră la spectacolul 
cultural-artistic organizat pentru ei 
de către C.L.S. Petroșani.

Cînd tovarășul Hașeganu Vasile, 
directorul clubului sindicatelor din 
Petroșani a urcat scena pentru a 
anunța începerea programului, în 
sală s-a făcut liniște deplină. „Pen
tru frumoasele dumneavoastră re
zultate obținute în producție, pentru 
succesele trecute și pentru cele 
viitoare — taraful de muzică popu-

Insem nări
de reporter

în Editura politică au apărut:
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agricul
turii.

Raport prezentat la Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din fl-12 noiembrie 1965.

REZOLUȚIA
plenarei din 11-12 noiembrie 1965

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii.

Broșurile au fost editate intr-un tiraj de masă.

Iară, soliștii vocali și instrumentiști 
de la clubul muncitoresc din Vul
can și orchestra de muzică ușoară 
a clubului sindicatelor din Petro
șani vor prezenta astă seară un fru
mos program artistic".

$1 a fost intr-adevăr frumos. Cei 
20 de membri ai tarafului și cei 8 
soliști vocali de muzică populară 
din Vulcan, ca și cvartetul de mu
zică ușoară al clubului din Petro
șani s-au străduit să interpreteze cît 
mai bine, să transmită celor pre- 
zenți bucuria vieții noastre noi re
flectată în cîntec, fiind aplaudați cu 
căldură de către cei prezenți. Melo
diile de muzică populară „Vine Streiu 
de la munte" și „Tu frumoasă Hu- 
nedoară", pe versuri de talentatul 
artist amator Sufletu Vasile, au 
fost interpretate de autor cu multă 
finele, dînd încă o dată în vileag 
vocea sa caldă, armonioasă. plă
cută. Tînăra Merișoreanu Elena a 
cîntat cu căldură și convingere me
lodia ,.Mîndră-i Valea Jiului", iar 
soții Marcău — Lia și loan — au 
adus pe scenă cîntecelf: „Lăsa- 
tu-m-a drăguțu" și „Țură trei, Mă-

О. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

O brigadă de sondori 
evidențiată lună de lu
nă : cea condusă de 
Turcu Gheorghe de la 
sonda iu. 5 505.



STEASUL ROȘU

EXISTENTE
Șl ALTELE 
CE SE CER

La exploatările miniere din 
Valea Jiului in primele 10 luni 
din anul 1965 randamentele 
cele mal înalte au fost obți
nute de:

Plan Re’u' 
zatSectorul

Sect m Petrila 3,527 3,693
Beet V Lupeni 3,267 3,325
Sect I Uricani 2,895 2,995
Sect f Aninoasa 2,546 2,634
Sect IV Lonea 2.302 2,324
Sect IV Vulcan 2,218. 2,314

■fr

Prin experimentarea 
nou sistem de exploatare — 
efectuarea de către o brigadă 
complexă a lucrărilor de pre
gătiri și exploatare a unui pa
nou din stratul 17-—18 — bri
gada minerului Sorescu Con
stantin de Ie mina Uricani a 
realizat in medie 8,80 tone 
post, în unele perioade a 
«ne cWar 11 tone pe post, 
plusul de producție, după
luni, este de 29 920 tone căr
bune cocsificabil.

unui

pe 
a- 

iar
10

La frontalul nr. 10—14 din 
sectorul I al minei Aninoasa. 
unde 
plasă 
ruluf 
luna
record de 34 m 1 și a 
randamentul planificat 
tone pe post.

*

se aplică podirea cu 
de airmă, brigada mine- 
Davld loan a realizat In 
septembrie o avansare 

depășit 
cu 1,20

podirii 
împletitură din 

de 
la sectorul 
a atins o 
6,60—0,70

Tot prin aplicarea 
metalice cu 
sfrmă, brigada condusă 
Bîrluț Clement de 
IV al minei Lonea 
productivitate de 
tone pe post.

☆

randament record a ob- 
în octombrie brigada lui 

Nicolae într-un abataj 
din stratul 3 de la sec
ai minei Lonea — 9,05

Un
Unui 
Burdea 
cameră 
torul I
tone pe post (față de 6,01 to
ne/post planificat).

PENTRU SPORIREA

PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII
' ................ 1 ‘ ' 'V '■■■■■■ 4 i

La baza succesului:

ORGANIZAREA Șl CALIFICAREA
Printre zecile de brigăzi harnice 

cșre își desfășoară activitatea în 
adîncuriie minei Aninoasa se numă
ră și cea condusă de comunistul 
Schneider Francisc, brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă pe anii 
1963 și 1964.

Sectorul III de la mina Aninoasa, 
exploatează stratele medii și sub
țiri din blocul II. In anii trecuti, îm
preună cu ortacii săi, Schneider a 
lucrat în cele mai diferite condiții 
de zăcămînt, brigada fitod plasată 
succesiv în abataje din straiele 17-18, 
15, 13, 8-9, 7. 5.

In anul aceșta, brigada a muncit 
în primele șase luni la stratele 8-9, 
iar apoi la abatajele cameră nr. 1 și
2 din stratul 5 și lună de lună a de
pășit randamentul planificat cumu- 
lînd pe această bază o depășire de 
4 000 tone de cărbune, cu 2 500 to- 
ne mai 
anual,

Stratul 
cuprinsă 
în culcuș argilă șistoasă, iar în co- 
periș argilă grezoașă fosiliferă. Căr
bunele este tare avînd Intercalați! 
de șferosiderită. Stratul 9 are o gro
sime medie de 0,60 metri. Cărbu
nele este foarte tare avînd disemi
nat, pe toată grosimea, cuiburi de 
sferosiderită. înclinarea stratelor es
te de 35-40 grade, iar în regiunile 
tectonizate de 10-15 grade.

Ambele strate au fost brăzdate de
3 falii diagonale care au urmărit 
panoul superior al abatajului pe 
toată lungimea sa. Abatajul a fost 
împărțit în două subetaje exploa
tarea stratelor făcîndu-se concomi
tent, cu abataj în trepte răstur
nate, stratul 9 devansînd stratul 8 cu 
15 metri. Pentru baterea găurilor 
s-au folosit perforatoare pneumatice 
rotative.

La ambele straie, avansarea medie 
lunară s-a ridicat la 15 ml, produc
tivitatea muncii atingînd 4,25 tone 
pe post; cu 1,40 tone pe post măi 
mare decit cea planificată.

In urmă cu cinci luni ș-a început 
exploatarea aripei estice a stratului 
5. Cele două brigăzi care erau pla
sate la abatajele nr. 1 și nr. 2, dato
rită unor greutăți dictate de condi
țiile de zăcămînt și a unor defi
ciente în organizare, 
execute pregătirea 
pînS la exploatarea 
Hune, fapt ее a dus 
rea sarcinilor brigăzilor și neres- 
pectarea ritmicității pe sector. In 
cadrul unei adunări generale

mult deeît angajamentul

8 are p grosime variabilă, 
între 0,75-0,85 metri avînd

partid, Schneider a cerut ca bri
gada sa să fie mutată la cele două 
abataje din stratul 5. Cererea i-a 
fost aprobată. Ce a găsit brigada 
la noile abataje ?

Strat puternic tectonizat, gros de 
6,6 metri în medie pe orizontală, 
paprica de 0,6 metri. Tăierea căr
bunelui se execută cu explozivi, 
perforarea cu perforatoare rotative, 
iar evacuarea cărbunelui cu trans
portoare T.P.-l. Din două în două felii, 
șe șapă cîte o baionetă de la suitorul 
din culcuș pînă Ia strat, iar din a- 
ceasta un suitor scurt pa culcuș 
pînă la vatra feliei în exploatare. 
Cînd la unul din abataje șe face ex
ploatarea, la celălalt se execută a- 
tacarea, podirea sau rambleierea, 
după caz.

In aceste condiții, brigada a ob
ținut o avansare medie lunară de 
85 metri liniari, iar productivitatea 
muncii я-a ridicat la 8.5B tone pe 
post, depășind pe cea planificată 
CU 1,45 tone pe post.

De menționat că una din inițiati
vele brigăzii lui Schneider: „ataca
rea unei noi felii, concomitent cu 
exploatarea feliei din lucru" a fost 
extinsă și la brigada condusă de 
minerul Kibedî Francisc și a avut 
ca rezultat o creștere substanțială 
a productivității la abatajele 
meră nr. 3 și 4 din stratul 5.

Continuitatea în obținerea unor 
realizări frumoase de către brigada 
condusă de minerul Schneider Fran
cisc se explică prin :

— Organizarea judicioasă a mun
cii de către brigadier și șefii de 
schimb Luca Pompiliu, Pană Nicolae 
șl Șeran loan.

— Lucrînd împreună de mai 
multi ani, membrii brigăzii își cu
nosc perfect îndatoririle, astfel că se 
reduc aproape în totalitate timpii 
morți.

Schimbul se face întotdeauna 
Ia locul de muncă.

— In timpul cît se execută puș
carea, schimbul pregătește materia
lul pentru susținere.

— Fiecare schimb realizează un 
ciclu complet.

— Oameni din brigadă ca Perța 
Pavel, Gaboș Samoilă, Unghianu 
Ilie, Fenișer Florian, Costinaș Sa
bin, Boia Eremla, Tănase Constan
tin, Bănică Andrei sînt harnici și 
dispun totodată de o înaltă calificare 
profesională.

ca-

INTERVIUL NOSTRU

SA ACȚIONAM
Prin strădania colectivelor exploatărilor miniere din ca

drul C.C.V.J., realizările în privința producției de cărbune 
devin tot mai bune. S-a îmbunătățit situația, in ultimul timp, 
îndeosebi în privința ritmicității producției. Astfel, sîntem 
pe cale ca în citeva zile să recuperăm întreg minusul înre
gistrat în prima parte a anului și să creăm premisele înche
ierii anului cu sarcinile de plan realizate șl depășite. Indica
torii de calitate al cărbunelui spălat pentru cocs șl semlcots 
au fost, de asemenea, respectați.

Rămîne Insă un indicator și încă de primă importanță 
— productivitatea muncii — la care combinatul este defici
tar, In legătură cu situația acestui indicator am avut o con
vorbire cu tov. POPESCU IOAN, inginer șef al C.C.V.J.

nu reușeau să 
unei felii noi 

feliei în func- 
la neîndeplini-

Ing. Petru Ghidei
E. M. Aninoasa

Impreună cu cîțlva ortaci, brigadierul Schneider Francisc s-a oprit in fața graficului 
de întrecere. In dreptul brigăzii lor sînt înscrise iar randamente înalte...

I 
I 
I
I 
I

din a- 
prova-

trecutanul 
pe C.C.V.J. 
substanțial 
în primele

— Ce realizări s-au obfinut 
la indicatorul productivitate în 
primele 10 luni ale anului in 
comparație cu situația 
nul trecut și sarcinile 
zute pe 1965?

— In comparație cu 
productivitatea muncii 
a înregistrat un spor 
De la 1,280 tone/post
10 luni ale anului 1064, în acest 
an am atins o productivitate de 
1,297 tone/post. Sporul înregistrat 
în comparație cu anul trecut, nu 
ne poate mulțumi însă nici pe de
parte, deoarece nu 
velul prevederilor 
tone/post).

— Care sînt
rii în urmă ?

s# ridică la nl- 
de plan (1.316

cauzele rdmîne-

complexe. Tre-
I
— Cauzele sînt 

buie avută în vedere, în primul
rînd, planificarea eronată a aces
tui indicator prin includerea în 
realizările din anul trecut și a pro
ducției din zilele nelucrătoare, apoi 
deficiențele ivite la exploatările 
Uricani și Lupeni precum și cala
mitățile naturale din trimestrele 1 
și II care au afectat mal ales mi
nele Lonea, Uricani și Dîlja. O altă 
cauză ar fj și fluctuația personalu
lui muncitoresc, cu toate consecin
țele ei; prestarea de posturi ne
productive în perioada de instruc
taj, randamente slabe în timpul de 
însușire a meseriei. La aceste greu- 
tăti s-au mai adăugat însă o sea
mă de neajunsuri pentru înlătura
rea cărora nu s-a perseverat în 
suficientă măsură. As aminti, în 
primul rînd numărul ridicat de ab
sențe și mai ales de nemotivate, 
ceea ce a făcut să nu realizăm la 
nici o exploatare coeficientul de 
prezentă. Sînt neajunsuri și în pri
vința folosirii utilajelor existente 
în dotarea minelor. Preocuparea 
cadrelor tehnice de la exploatări 

combinat pentru promovarea 
pentru îmbunătățirea con
do exploatare nu se ridică 
nivelul cerințelor. In con- 

sîntem deficitari la ora ac-

și 
noului, 
ditiilor 
încă la 
secintă
tuală la o seamă de indicatori ai 
planului tehnic. Pentru remedierea 
deficiențelor 
șă acționăm, 
verență.

I
— Ce 
vor mai 
in viitor 
mar

menționate va 
eu mai multă

trebui 
perse-

Si sepremise există 
crea păntru a realiza 
o prodwcfîvifâte spo-

de la puțurile de

în vedere faptul că 
în minele noastre o

dotarea minelor, 
trebuie perseverat pe 
vitezelor de avansare, 
în aceșț scop plasa-

— Rezultatele din ultimii ani în 
privința, creșterii productivității mun
cii s-ац obținut pe seama extinde
rii unor procedee avansate, ca sus-' 
ținerea metalică a abatajelor și lu
crărilor de deschideri și pregătiri, 
pe seama îmbunătățirii organizării 
muncii, a stabilizării cadrelor și 
ridicării calificării acestora. De 
acum, accentul se cere pus pe me
canizarea complexă a producției. 
Cel mai indicat ar fi, în această pri
vință, să' se pornească cu mecani
zarea lucrărilor din cadrul sectoa
relor auxiliare, de la suprafață, de
pozitele de materiale (lemn jsi agre
gate) consumă încă un mare vo
lum de forță de muncă- Ar putea 
fl reduse și efectivele de la trans
portul orizontal, și vertical prin îm
bunătățirea parcului rulant, a trase
elor de transport, prin simplifica
rea circuitelor 
extracție.

Apoi, avînd 
haza producției
constituie stratele groase, se cere 
urmărită cu insistență îmbunătăți
rea metodelor de exploatare a a- 
cestor strate sub semnul extinderii 
podirii cu plasă metalică, a armării 
moderne, cu stîjpi Ferromatik și 
grinzi în consolă și a transportoa
relor blindate. In anul viitor tre
buie să-și aducă mai mult aportul 
la sporirea productivității utilajele 
moderne din

Mai mult 
linia sporirii 
urmărindu-se
rea judicioasă a abatajelor, îmbună
tățirea organizării muncii, încura
jarea și extinderea inițiativelor mi
nerilor și intensificarea ritmului de 
rambleere a abatajelor, Asigurarea 
unor condiții optime de lucru '{tre
buie să preocupe, de asemenea,- jnai 
mult cadrele tehnice. Se impune 
îmbunătățirea calității lucrărilor mi
niere care ne mai provoacă multe 
deficiențe în privința aerajului.

O altă rezervă valoroasă pentru 
sporirea productivității o constituie 
ritniicitateâ producției. Acest dezide
rat impune îmbunătățirea calității în
treținerii și reparării utilajului spre 
a se remedia desele avarii meca
nice, întărirea asistenței tehnice, 
a disciplinei în producție, a grijii și 
răspunderii pentru respectarea N.T.S.

Iată doar cîteva din rezervele in
terne care pușe în valoare vor 
chezășui obținerea unei producti
vități tot mai mari.

Permanentizare $i ritmicitate
In abatajul cameră nr. 

12/4 din stratul 17-18, 
stratul prezintă impor
tante schimbări în ceea 
ce privește înclinarea și 
grosimea. Abatajul fiind 
plasat într-un pilier, co- 
perișul este puternic 
frămîntat, ceea ce ex
plică de ce depilarea 
cărbunelui se face numai 
cu ciocanul de abataj, 
pușcarea fiind interzisă. 
Acesta a fost luni de zile 
locul de muncă al bri
găzii conduse de Pînza- 
riu Alexandru, una din 
cele mai vrednice de la 
sectorul I al minei Uri
cani.

Prin ce s-a făcut cu
noscută această briga
dă t Prin rezultatele fru
moase pe care le-a în
scria lună de lună. Să 
concretizăm. In zece luni 
de muncă, a cumulat o 
depășire de 2 400 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Viteza de avansare se 
ridică la 150—180 metri 
liniari pe lună.

Brigada lui Pînzariu 
are planificat un randa
ment de 4,60 tone/post 
și a realizat o producti
vitate cuprinsă între 6 
șl 6,40 tone pe post. 
Deci, cu 1,4-1,8 tone/post 
mai mult deeît prevăd 
sarcinile.

Brigada de la nr. 12/4 
nu se bucură de o apro
vizionare sau asistență 
tehnică mai avantajoase 
deeît alte brigăzi din 
sector. Și, după cum s-a 
arătat, nici condițiile da 
zăcămînt nu șînt prea 
favorabile. Cum se ex
plică totuși că obține 
realizări frumoase ?
• In activitatea bri

găzii este imprimată o 
disciplină fermă. Nu au 
fost cazuri ca brigadie
rul să ceară vreodată 
schimbarea vreunui om 
din brigadă.
• Brigada aplică ini

țiativa „două cimpuri 
pe aripă și schimb". ȘL 
după cum dovedesc rea-

Uzările, o aplică cu suc
ces.
• Sarcinile de plan 

sînt realizate ritmic, pe 
zile și schimburi.

ф îndeosebi prin per
manentizarea în briga
dă, toți component!! ei 
au 
de 
rii, 
eu 
in 
ficarea — 
de mineri,

De curînd, Pînzariu a 
predat conducerea bri
găzii altui miner, el fi
ind numit șef de briga
dă la cel mai greu aba
taj din sector, plasat în 
axul 7. Tehnicienii sec
torului sînt convinși că 
peste scurt timp, alături 
de noul brigadier, oa
menii din axul 7 vor pu
tea raporta succese 
demne a fi popularizate.

ajuns la un înalt grad 
calificare. Vagorjeta ■ 
de exemplu, nu sînt 
nimic mai prejos — 

ceea ce privește cali- 
decît ajutorii

Ing. VASILE CHICINAȘ 
șeful sectorului I 

E. M. Uricani
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Administrația de clădiri
și finanțarea

In urma unei hotărlrl а Consiliu 
lui de Miniștri, Comitetul Execu
tiv al Statului popular al regiunii 
Hunedoara a aprobat recent înfiin
țarea în orașele din Valea Jiului a 
unui număr de cinci administrații 
de clădiri. Astfel, în orașele Petrila, 
Vulcan și Lupeni a luat ființă cite 
O singură administrație de clădiri, 
iar In orașul Petroșani două admi
nistrații : administrația de clădiri 
nr. 1 Livezeni șl administrația de 
clădiri nr. 2 Carpati.

Scopul înființării acestora este 
acela de a asigura o mai bună ad
ministrare interioară a clădirilor cu 
un număr mare de apartamente, sta
bilirea mai judicioasă a spațiului lo- 

** Șplbil și încasarea la timp a fon
durilor pentru cheltuielile comune.

In sarcina acestor administrații, 
printre altele, intră : exploatarea in
stalațiilor comune ale blocurilor de 
locuințe, întreținerea si asigura
rea cu personal corespunzător a 
centralelor termice de cvartale, car
tier și clădire, aprovizionarea cu 
Combustibil a centralelor termice, 
calculul ei încasarea lunară a cote
lor rwtributive din încălzirea cen- 
tr<Șlfe.' apa caldă etc,

Aceste administrații conlucrează 
cu organele obștești ale locatarilor 
— cu comitetele de locatari — dar 
îndrumarea și controlul personalului 
lor revine I.L.L. Baza financiară 
a administrațiilor de clădiri constă 
din plata anticipată de către loca
tari a unei contribuții pentru crea- 
rea fondului de rulment. Fondul de 
rulment este necesar pentru asigu- 

> rarea funcționării contlnuie a in
stalațiilor comune, efectuarea din 
aceste sume a plăților reprezentînd 
contravaloarea combustibilului aflat 
în stocul de siguranță, pentru plata 
furnizorilor de energie electrică 
și termică, a fochiștilor și a perso
nalului operativ al administrației etc., 
în intervalul pînă la încasarea ser
viciilor prestate. Această cotă se 
va depune de locatari la adminis
trația de clădiri și se va Testitui 
acestora la mutarea din clădire după 
ce în prealabil vor fi reținute ta
xele la zi Administrația de clădiri 
împreună cu comitetele de locatari 
supun aprobării adunării locatari
lor plata cotei contributive pentru 
crearea fondului de rulment.

Pentru urmărirea șl cunoașterea 
sitflăției financiare, administrațiile de

ei
clădiri conduc evidența contabilă, în
tocmesc lunar balanța de verificare, 
iar fondurile bănești sînt păstrate 
la unitățile G.E.C. din localitățile 
respective.

încasarea fondului de rulment es- 
.o un lucru foarte important și de 
aceea se recomandă administrațiilor 
de clădiri precum și comitetelor de 
locatari să treacă de urgentă la 
ținerea ședințelor cu locatarii pen
tru aprobarea cotei contributive de 
plată pentru fondul de rulment. Fie
care locatar trebuie să știe că are 
datoria de a contribui la construi
rea unei baze financiare sănătoase, 
a administrației de clădiri de care 
aparține, plătindu-șț la timp cotele 
contributive și taxele pentru servi
ciile prestate. Acest imperativ re
zultă din însăși specificul adminis
trațiilor de clădiri, ele neputînd 
apela la împrumuturi bancare ca ce
lelalte unități socialiste atunci cînd 
au greutăți financiare. In special, In 
perioadele de încălzire, nu sînt ad
mise greutățile financiare în cadrul 
administrațiilor de clădiri, deoareee 
acestea diminuează calitățile presta
țiilor de care beneficiază atît loca
tarii buni platnici cît și cei răi plat
nici.

Este cunoscut faptul că multi be
neficiari de încălzire centrală au 
achitat taxele cu mare întîrziere, 
I.L.L. fiind obligată să recurgă Ia mo
dalitatea de reținere din salariu. 
Acest lucru a dus la aspecte nega
tive în situația financiară a între
prinderilor. Mai sînt însă încă multe 
debite care nu s-au lichidat nici 
pînă în prezent, ele fiind date ad
ministrațiilor de clădiri spre înca
sare. De aceea se recomandă comi
tetelor. ca în ședințele pe care le 
vor tine cu locatarii să pună în 
discuția adunării pe acei cetățeni 
răi platnici și să-i determine șă-și 
achite debitele respective.

Comitetele de locatari, toți locata
rii, au datoria să sprijine adminis
trațiile de clădiri nu numai în faza 
de organizare ci și pe tot parcursul 
desfășurării activității acestora. Nu
mai în acest fel administrațiile de 
clădiri își vor putea duce la înde
plinire atribuțiile ce le revin. Din 
partea I.L.L. vom asigura sprijinul 
și îndrumările necesare.

GH. MOTOTOLEA 
Contabil șef al I.L.L. 

Petroșani

Iarna, cu expresia ei atît de caracteristică — zăpada — răspunde 
prezent și la Petroșani.

Ieri dimineață, orașul și împrejurimile sale, au fost acoperite de un 
prim strat de nea.

CORESPONDENȚII DE LA PREPARAȚIA 
PETRILA NE RELATEAZĂ:

Roade 

ale 

hărniciei

In cele zece luni ce s-au scurș de la începutul 
anului colectivul de muncă al preparației din Petrila 
a primit pentru prelucrare de la exploatările miniere 
cu 22 000 tone de cărbune mai mult decît indicele pla
nificat. Cu toate acestea, datorită hărniciei preparato
rilor, planul la producția netă a fost depășit cu 37 000 
tone. S-au obținut depășiri la principalii indicatori de 
plan. Recuperarea globală s-a îmbunătățit cu 0,7 ja 
sută, iar calitatea cărbunilor preparați a fost îmbună
tățită cu 4 la sută prin reducerea cu 3 la sută a pro
centului de umiditate.

Aceste succese se datoresc aplicării măsurilor pre
văzute în planul M.T.O. și întrecerii socialiste ce se 
desfășoară între secții și schimburi. Printre schimbu
rile care s-au evidențiat în fiecare lună de la începutul 
anului se numără cele conduse de Mincof Ilie, Опёа 
Aurel, Gurka loan, Trif Petru, Szekereș Mihai, Rusan 
Iacob, Suciu Vasile, Lupa Ladislau și altele.

fiCOBESCU GHEORGHE

Cînd pisica nu-i acasă...
(Urmare din pag. l-ai 

didea singur. Avea ne
voie și de.alți „rozători" 
căci plusurile de făină 
trebuiau transformate 
In pline și pjinea in 
bani.

Astfel au fost „bă- 
gali In piine" rozăto
rii : Felea Ionel — res
ponsabil de brutărie din 
lupeni — soția sa, Fe
lea Viorica și alți 
cițiva „șoricei" de la 
O.C.L. Alimentara, vă
duviți de... pisică.

In felul acesta, s-au 
făcut alaceri bune: 
zeci de mii de lei s-au 
furat din avutul ob
ștesc I

A venit însă și ziua 
răfuielilor. Un camion 
cu făină — scos clan
destin din moară — în 
drum spre brutăria 
gestionată de Felea Io
nel, a fost descoperit 
de organele de urmă
rire.

„Prinși cu rnifa-n 
sac", „rozătorii" și-au 
primit răsplata pentru 
„ronțăielile" lor: au 
fost condamnați la pe
depse variind intre 1 
și 4 ani închisoare co- 
recțională.

Poate acum, în timp 
се-și execută pedeapsa, 
„rozătorii" vor recu
noaște — ceea Ce n-au

făcut cu ocazia jude
cății — că tot mai bi
ne este să redevină oa
meni, oameni cinstiți și 
ut iii I

Și, poate, au învățat 
ceva din înțelepciunea 
proverbului de mai sus, 
și... „pisicile" : să „toar
că" mai puțin și să 
vegheze mai mult...

N. R. Incepînd cu a- 
cesț număr, în ziarul 
nostru, cu sprijinul pro
curaturii orașului Pe
troșani, va apare ru
brica „Oameni djn do
sare" sub care vor fi 
publicate materiale cu 
caracter socjal-educativ.

Cartea — 
izvor 

de 
învă

țăminte

Inovații — 

inovatori

Numărul preparatorilor care devin cititori pasio
nați este în continuă creștere. Pentru aceștia cartea 
este un prieten nedespărțit, un izvor bogat în învă
țăminte, un mijloc de a-și petrece timpul liber în mod 
util și plăcut. Iată de ce, atunci cîițd șe deschide stan
dul de cărți cu vînzare, difuzorul voluntar Boldura 
Stefan este mult solicitat. Standul este bine amenajat, 
aprovizionat periodic cu zeci de cărți noi de litera
tură politică, tehnică și beletristică și satisface ce
rințele preparatorilor. Pînă în prezent au fost vîndute 
de aici cărți în valoare de 28 000 lei. Zeci de prepara
tori, între care se numără Moțoc Viorel, Vladislav E- 
vlan, Maier Maria, Dobrotescu Elena, Bobar Eugenia 
sînt cititori pasionați.

BÂDUȚA CONSTANTIN
La introducerea tehnicii noi în procesul de prepa

rare a cărbunelui o contribuție însemnată aduc ino
vatorii, neobosiții căutători ai noului. De la începutul 
acestui an, la cabinetul tehnic al preparației au fost 
înregistrate 53 de propuneri de inovații din care 33 
s-au aplicat, iar 8 se află în faza de experimentare. 
Inovațiile aplicate au adus 66 64b lei economii postcal- 
culate.

Deosebit de valoroase după aplicare s-au dovedit 
a fi inovațiile „Modificarea scheletului și suportilor de 
susținere a rulourilor la banda înclinată de bruți", 
„Dispozitiv de curățare a conductelor", „Raționaliza* 
rea inelului de conducere a materialului în centrifuge". 
Acestea au fost concepute de lăcătușii Ferea» Ilie, 
Kapell Iosif și de maistru) Moldovan Traian.

DOBOȘ EMILIAN

Spectacol 
pentru 
fruntași

(Urmare din pag, t-a)

rjșcă hăil“. Bine a interpretat șl 
solistul Dima Ionel, care, la cei 16 
ani ai săi, are o voce frumoasă, al 
cărui timbru tinde să te apropie de 
acela al vocii cunoscutului cîntăreț 
de muzică populari Benone Simi
les cu.

Da asemenea, tinerii soliști vo- 
caii Tuntolu Ghizela șl Ion Dri- 
ghici, ca și soliștii instrumentiști 
Bemeanu Constantin la vioară și 
Firiceecu Gheorghe la fluier, caval 
șl... solz de pește, au contribuit la 
reușita primei părți a spectacolu
lui.

In partea a doua, în fața spec
tatorilor s-a prezentat orchestra de 
muzică ușoară a clubului sindica
telor din Petroșani, în care vioara 
întji a fost.- chitaristul Dobrin 
Gheorghe, împreună cu colegul său... 
de chitară — Petrie loan, cu Borca 
Horațiu — la pian și susținuți de 
Ferenczi Gheorghe — la baterie, cei 
patru tineri artiști amatori au de
lectat spectatorii cu frumoasele me
lodii de muzică ușoară pe care 
le-au interpretat.

In timpul desfășurării programu
lui, am urmărit cu privirea atît pe 
cei de pe scenă, cît și pe entuziaș
tii spectatori. Mi-am dat seama 
atunci ță acești muncitori devotați 
la locurile lor de muncă, iubesc și 
cultura. Fetele le străluceau de fe
ricire, după cum le străluceau pe 
piepturi insignele de fruntași răs
plată a hărniciei lor în muncă. Es
te o dovadă grăitoare a faptului că 
după orele de producție, oamenii 
muncii simt nevoia să se recreeze, 
să-și desfete ochiul, să se cultura
lizeze.

Venieeră la programul organizat 
pentru ei cunoscuții șefi de brigadă 
Petre Constantin, Băcanu Seva. Chi- 
nezu Viorel, Avram Dumitru din Lu
peni, Zaharie Constantin, Gantz 
Stefan, Mihaj Vasile, S urban Nleo- 
lae, Mîndru Constantin, Chiron 
Ilie de la Vulcan, Enache Chirlță, 
Laszlo Ștefan și șeful de sector 
Tențzler Ștefan de la Petrila, David 
Ioan și Schneider Francisc de Ja 
Aninoașa Foarte multi veniseră cu 
soțiile sau în grupuri de prieteni. 
De la preparația Petrila s-au aflat 
în sală muncitorii fruntași Latculic 
Francisc, Bercea Gheorghe, Brln- 
dău Gheorghe, Jurca Ionel, Butuza 
Pavel, iar de la U.R.U.M.P. lăcătu
șii Fănic loan și Farcaș Petru, su
dorul Moisă Mlhal, rectificatorul 
Bota Rusalin și alții.

Desigur că numele fruntașilor și 
evidentiatilor în producție prezent! 
la frumosul spectacol susținut de 
artiștii amatori din Vulcan și Petro
șani în cinstea acestora este mult 
tnai marp și de necuprins în spațiul 
destinat reportajului de față.

Semnificativ este însă un lucru: 
oamenilor le place să muncească, dar 
șl să se distreze, iar inițiativa C.L.S. 
de a organiza asemenea programe 
cultural-artistic este cît se poate de 
binevenită și ea trebuie continuată.

PROGRAM DE RADIO
18 noiembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri» 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 5,40 Pieșe interpretate de fan
fară; 6,00 Radiojurnal. Sport; 6,10 
Scherzo de concert de Alfred Quen- 
sel; 6,22 Jocuri populare; 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 Radiojurnal. Sport; 
7,18 Vals concertant de Teodor Lu- 
pu; 7,30 Canțonete,- 7,45 Interpreți 
al muzicii populare,- 8,00 Sumarul 
presei; 8,08 Coruri și scene din 
operete,- 8,30 La microfon melodia 
preferată,- 9,30 Sfatul medicului; 

Alimentația în stările febrile,- 9,35 
Cîntece populare de dragoste; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Suita 
„Cîntece populare din Bihor" de 
Nicolae Brlnduș; Suita pentru vi
oară și pian de Hilda Jerea pe 
teme culese de Bela Bartok; 10,30 
Vreau să știu; 11,00 Simfonia nr.

102 în SI bemol major de Joseph 
Haydn; 11,26 Muzică ușoară; 12,00 
Buletin de știri) 12,13 Din folclo
rul ciobănesc; 12,30 Aci.-. Cluj; 
12,50 Concert de prînz; 14,00 Bu
letin de știri; 14,08 La start, mu
zica ușoară; 15,00 Fragmente din 
opera „Gioconda" de Ponchielll; 
15,30 Emisiune culturală. Ani de 
ucenicie. Poșta emisiunii,- 15,45 
Muzică vocală și instrumentală de 
Georg Friedrich Haendeb 16,00 
Radiojurnal. Sport) 16,15 Melodii 
populare dobrogene; 16,35 Fragmen
te din opera „Secretul Suzanei" de 
Wolf Ferrari, 17,00 Piese de estra
dă; 17,15 Emisiune despre și pen
tru conducătorii auto; 17,30 Figuri 
de lăutari bănățeni: Luță lovită; 
18,00 Buletin de știri; 18,03 In ju
rul globului; 18,13 Varietăți mu
zicale; 19,00 Seară pentru tineret)

20,00 Radjogazeta de seară) 20,30 
Muzică ușoară; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Melodii de dragoste de 
Vasile Veselovskl; 21,15 Cronica li
terară de Eugen Simiom 21,25 
Cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare la cererea ascultătorilor,- 
21,45 Muzică ușoară interpretată de 
formațiile Mircea Popovici și Vil- 
moș KCrmendi) 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,15 Pagini orchestrale din 
operete; 22,30 Cîntă Sheila și Lui
gi lonescu; 22,55 Seară de lieduri;
23.30 „O melodie djntr-o mie" — 
muzică ușoară; 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Radiojur
nal; 7,50 „Mai mîndră țara noas
tră crește" — program de cîntece; 
8,00 Folclor muzical din Muntenia;
8.30 Pagini din opere comice; 9,00 
Buletin de știrb 9,05 Sulta de ba
let „Dragostea vrăjitoare" de Ma
nuel De Falia,- 9,33 Soliști șl forma
ții de amatori; 9,55 Muzică popu

lară; 10,10 Muzică ușoară; 10,30 Din 
operetele „Studentul cerșetor" șl 
„Gasparone" de MilOcker,- 11,00 
Buletin de știri; 11,10 Din cele mal 
cunoscute melodii populare; 11,30 
Din țările socialiste; 12,25 Dansuri 
interpretate de fanfară,- 12,45 Cîn
tă corul de copii al Radlotelevl- 
ziunii; 13,00 Buletin de știri; 13,08 
Dansuri din opere,- 13,30 Interpreți 
de muzică ușoară; 14,09 Concertul 
pentru orchestră de coarde de Paul 
ConstantinescU; 14,30 Cîtltece și 
jocuri populare de pe întinsul pa
triei; 15,00 Radiojurnal. Sport; 15,13 
Piese instrumentale; 15,30 Muzică 
din opereta „Soldatul de cioco
lată" de Oscar Straus, 16,00 Mu
zică de estradă; 16,30 Emisiune de 
basme) 17,00 Radiojurnal. Sport, 
17,15 Vechi refrene cintate de 
Cristian Vasile) 17,40 Sfatul medi
cului : Alimentația în stările febri
le, 17,45 Uverturi de estradă; 18.0Q 
Recital Gheorghe Halmoș,- 18,15

Ziare, ziariști, opinii;' 18,30 Anun
țuri, reclame și muzică; 19,00 Bu
letin de știri, 19,05 Interpreți de 
muzică populară;- 19,30 „Cînt de 
dragul cui mi-e drag" — muzică 
ușoară; 19,50 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Ra- 
dlotelevizlunii. In pauză Radiojur
nal; 22,30 Moment poetic,- 22,35 
Duete din operele lui Verdi; 23,00 
Buletin de știri. Sport) 23,10 Melo
dii pentru ore tîrzii; 0,50 Buletin 
da știri.

Cinematocrrafe
18 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cineva acolo sub mă iubește) RE
PUBLICA ; Hoțul de piersici; PE
TRILA : Șeful) lqnea t Domnul; 
LIVEZENI; Koloian; LUPENI: Clo
poțel.



Vizita in Austria
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

lUimare din pag. 1-a)

ții de intensificare în continuare 
a contactelor noastre.

In cuvîntarea sa de răspuns to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
mulțumit pentru primire și a adre
sat poporului și guvernului austriac 
uri salut prietenesc și cele mai bu
ne urări de pace, prosperitate și 
progres din partea poporului și gu
vernului român. Sîntem convinși 
— a spus vorbitorul — că dezvol
tarea relațiilor româno-austriece 
corespund intereselor fundamentale 
ale popoarelor și statelor noastre, 
precum și exigentelor pe care ne
cesitatea primordială a asigurării 
păcii și securității internaționale le 
impune, azi, factorilor de răspun
dere din toate țările. Așteptăm vi-

Primirea la Președintele federal al Austriei
Marți la ora 16,30, președintele 

federal al Austriei, Franz Jonas, 
a primit la Palatul Hofburg pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ-

Vizite oficiale
In după-amiaza aceleiași zile, 

președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoane
le care îl însoțesc au făcut o vi
zita cancelarului federal, Josef 
Klaus. Cu prilejul întîlnirii, can
celarul s-a întreținut cordial cu 
oaspeții români.

De asemenea, oaspeții români au 
făcut o vizită vicecancelarului fe
deral, Bruno Pittermann, precum și 
ministrului federal al afacerilor ex
terne, Bruno Kreisky. Ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, a vizitat. pe ministrul • fe
deral al comerțului și reconstruc
ției, Fritz Воск.

Marți seara, cancelarul federal, 
Josef Klaus, a oferit în numele gu
vernului, în saloanele cancelariei 
din Ballhausplatz, un dineu.

Au luat parte membri ai guver
nului austriac și alte persoane o- 
ficiale.

Cancelarul federal Josef Klaus și 
președintele Consiliului de Miniștri 
— Ion Gheorghe Maurer — au 
rostit toasturi.

Val de îrîg
ROMA 16. Corespondentul Ager

pres, I. Mărgineanu, transmite :
Nordul Italiei este cuprins de un 

val de frig. In Dolomiții centrali, 
termometrul a coborît pînă la 
— 15 grade, iar în trecătoarea de 
la Falsango, stratul de zăpadă a 
atins 40 centimetri.

ÎN CÎTEVA
LONDRA. Luni seara a so

sit la Londra avionul ameri
can cu reacție „Boenig"- 
707-320 C", care face ocolul 
lumii, trecînd pe deasupra 
celor doi poli. După ce a 
zburat pe deasupra Polului 
Nord, parcurgînd o distan
ță de 12 400 kilometri în 13 
ore și 42 de minute, avionul 
urmează să se întoarcă în 
S.U.A. trecînd peste Polul 
Sud. Această expediție știin
țifică, la care participă sa- 
vanți și experți în domeniul 
aeronauticii este înzestrată 
cu aparate speciale pentru 
măsurarea radiațiilor polare.

BLANTYRE. Medson Silombela, 
cunoscut ca lider al opoziției din 
Malawi și! colaborator al fostului 
ministru în guvernul malawez, Chi- 
pembere, a fost condamnat la 

zitele și întrevederile noastre cu 
interes și cu încredere că ele vor 
aduce noi progrese în raporturile 
dintre România și Austria, că ele 
vor însemna un nou aport la cau
za nobilă a înțelegerii între po
poare.

Cancelarul federal a prezentat a- 
poi oaspeților personalitățile aus
triece venite în întîmpinare. Fan
fara a intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România si 
Republicii Austria, după care pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
cancelarul federal Josef Klaus, a 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată în fața gării.

Convoiul de mașini oficiale s-a 
îndreptat apoi spre reședința oaspe
ților romani.

nia, Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de Corneliu, Mănescu, ministrul de 
externe, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului. Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini și Mircea Ocheană, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena. A fost de față am
basadorul Austriei la București, 
Johann Manz.

In timpul primirii a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

Gonnol englez a fost autorizai ta dirteze 
oriie M й mHodI jtoooiiiid! Mtiva 
gnwriBlBi SBiith

LONDRA 16 (Agerpres).
Proiectul de lege prin care gu

vernul britanic este autorizat să 
dicteze orice fel de sancțiuni eco
nomice împotriva Rhodesiei de 
sud ca urmare a declarării de că
tre guvernul rasist al acestei co
lonii a independenței unilaterale, 
a fost aprobat luni atît de Camera 
Comunelor cît și de Camera Lorzi
lor fără nici o opoziție. In aceeași 
zi, legea a fost semnată de regina 
Elisabeta a П-a a Angliei. Această 
lege acordă o serie de puteri ex
cepționale guvernului britanic pen
tru a acționa de urgentă, dată fi
ind situația periculoasă care s-a 
creat începînd de la 11 noiembrie, 
data declarării unilaterale, a inde
pendenței Rhodesiei de sud. Potri
vit relatărilor agenției Reuter, în 
urma adoptării acestei legi guver
nul britanic a fost autorizat să im
pună pe viitor sancțiuni împotriva 
Rhodesiei și să declare nulă orice 
lege decretată de actuala adminis-

RINPURI
moarte, luni, de tribunalul din 
Blantyre. El a fost acuzat de asa
sinarea Iui John Mbawa — o per
sonalitate din conducerea Partidu
lui de guvernămînț din Malawi.

LEOPOLDVILLE. In orașul Li- 
soula din Congo (Leopoldville) con
tinuă de cîteva zile greva declara
tă de funcționarii de la Instituțiile 
din localitate. Greviștii cer autori
tăților să le plătească salariile pe 
care nu le-au primit de un an.

NEW YORK. Intr-un spi
tal din New York a încetat 
din viață dr. Alien Malcom 
Du Mont, considerat drept 
„părintele televiziunii". El a 
perfecționat tubul cu raze 
catodice folosit la televizoa
re, radarul, oscilografele și 
alt aparataj, precum și osci
loscoape — instrumente cu 
care influxurile electrice sînt

I Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 16 (Agerpres).
în zona platourilor înalte din 

Vietnamul, de sud și în regiunea 
Piei Me, în apropierea frontierei 
cambodgiene s-au desfășurat în ul
timele trei zile lupte deosebit de 
violente între trupele americano- 
saigoneze și forțele Frontului Na
țional de Eliberare. După cum re
latează agenția Reuter, formații de 
avioane americane care au venit 
în sprijinul trupelor lor au folosit 
la 15 noiembrie bombe cu napalm 
împotrivă pozițiilor partizanilor 
sud-vietnamezi. Noua bătălie de la 
Piei Me, scria agenția France. 
Presse, se caracterizează prin fo
losirea de către americani a unor 
arme puternice de foc. In diferite 
puncte de contact dintre cele două 
părți, trupele au ajuns să lupte și

Pierderile suferite 
australiene

CANBERRA 16 (Agerpres).
Pierderile suferite de unitățile 

australiene care participă la răz
boiul dus împotriva patrioților sud- 
vietnamezi sînt tot mai mari, fapt 
ce a creat o stare de alarmă Ln 
rîndurile populației din Australia

Ziarele australiene „Daily Miror". 
„Australian", „Sun" și altele con
sacră comentarii ample acestei pro
bleme arătînd că pierderile în oa
meni, în luptele din Vietnamul de 
sud, suferite de unitățile australie
ne sînt mai mari decît cele ale for
țelor americane, întrucît „comanda-

I rai ie a coloniei. Legea reafirmă 
jurisdicția britanică asupra Rhode
siei și dă guvernului puterea de a 
modifica, dar nu și de a înlocui 
constituția din 1961. De asemenea, 
în baza acestei legi Rhodesia poate 
fi exclusă din regimul preferențial 
al Commonwealthului ca și din a- 
cordul zahărului la care aderă ță
rile membre ale Commonwealthu- 
lui.

Intr-un discurs rostit cu prilejul 
instalării noului primar al Londrei, 
premierul Wilson a declarat că 
guvernul britanic n-ar fi putut face 
mai mult pentru prevenirea evolu-' 
ției tragice a crizei rhodesîene. El 
a .menționat că politica guvernului 
englez va consta in acțiuni care 
sa ducă la restaurarea legii în 
Rhodesia. In încheiere, premierul 
WilsOrt a declarat însă că nu se 
pune problema unei intervenții mi
litare britanice în Rhodesia, așa 
cum a cerut un grup de țări afri
cane în Consiliul de Securitate.

transformate în imagini vizi
bile pe un ecran.

CANTON. Agenția China Nouă 
anunță că la 15 noiembrie s-a 
închis la Canton Tîrgul de toamnă 
al produselor de export. In cele 30 
de zile ale Tîrgului au fost înche
iate peste 29 000 de contracte co
merciale cu țări din lumea întrea
gă. S-au înregistrat un număr spo
rit de contracte între R. P. Chine
ză și diferite țări din Europa occi
dentală.

STOCKHOLM. La Stockholm a 
fost semnat un acord comercial în
tre Suedia și Republica Democrată 
Germană pe anul 1966. Acordul 
prevede creșterea schimburilor co
merciale cu 35 la sută în compa
rație cu 1965.

ROMA. In cursul - unor lucrări 
de construcții. Ia Taranto au fost 
descoperite două morminte datînd 
din secolul al 111-lea, î.e.n. înăun
tru se aflau amfore de tip grec și 
Statuiete din teracotă. 

la baionetă. In ciuda intensificării 
acțiunilor ofensive ale forțelor a- 
mericane, patrioții sud-vietnamezi 
continuă să provoace pierderi gre
le inamicului. In apropierea bazei 
de la Da Nang, pe una din liniile 
de cale ferată, un convoi feroviar 
a fost aruncat în aer de minele 
plantate de patrioți. La Piei Me 
forțe ale Frontului Național de E- 
liberare au atacat în repetate rîn- 
duri pozițiile primei divizii aero
purtate americane. Luptele au du
rat pînă în dimineața zilei de marți. 
Iri aceeași regiune bateriile anti
aeriene ale patrioților sud-vietna
mezi au doborît un avion american 
de tipul „Skyraider", âparținînd u- 
nei formații de bombardament. Pi
lotul aparatului a fost omorît.

de trupele

mentul american aruncă pe austra
lieni direct sub focul patrioților 
sud-vietnamezi în cele mai pericu
loase sectoare de luptă".

Australienii au pierdut de la în
ceputul luptelor și pînă în prezent 
aproximativ o cincime din efecti
vul trupelor trimise în Vietnamul 
de sud.

PREGĂTIRI PENTRU LANSAREA

SATELITULUI „FRANCE—1“
PARIS 16 (Agerpres).
Primul satelit științific francez 

„France-1" a părăsit marți Franța, 
îndreptîndu-se spre California 
(S.U.A.), unde la începutul lunii 
decembrie va fi lansat de la baza 
Vandenberg cu ajutorul unei ra
chete americane „Scout", în baza

Campania prezidențială din Franța д
în plină desfășurare

Marți, 16 noiembrie a expirat 
termenul pentru depunerea candi
daturilor pentru alegerile preziden
țiale de la 5 decembrie. Cei șase 
candidați înregistrați sînt : genera
lul de Gaulle, Francois Mitterrand, 
Jean Lecanuet, Pierre Marcilhacy, 
Paul Antier și Tixier de Vignancour. 
Fiecare din cei șase candidați va 
putea folosi în campania electo
rală timp de două ore emisiunile 
de radio și alte două ore cele de 
televiziune. Ministrul informațiilor, 
Peyrefitte, ă făcut Cunoscut că ge
neralul de Gaulle 
nu va uza de a- 
cest drept și va 
rosti în fața ra
dioului și televi
ziunii o singură 
alocuțiune, probabil în ziua de 3 
decembrie, ultima zi a campaniei 
electorale.

Intre timp, candidații își conti
nuă turneele prin țară, fără ca cei 
mai mulți să mai aștepte deschide
rea oficială a campaniei electorale, 
care va avea loc la 19 noiembrie.

Campania generalului de Gaulle 
este sprijinită de partidul majori
tar U.N.R. Campania în favoa
rea sa este organizată și coordona
tă de „Asociația națională pentru 
sprijinirea acțiunii generalului de 
Gaulle", care este condusă de 
Pierre Lefranc, președintele Socie
tății de radio-difuziune. Asociația

Corespondentă

Kimăa Inrărtieat din iii 
tu formarea giwoiiil 
coaieln

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Criza de guvern din Leopoldville, 

intervenită la 14 noiembrie cînd 
parlamentul a refuzat să acorde 
vot de încredere guvernului pre
zidat de Evariste Kimba, a fost 
temporar rezolvată. După consul
tările de luni cu liderii principale
lor grupări politice, anunță postul 
de radio Leopoldville, președintele 
Kasavubu l-a însărcinat din nou 
pe Kimba cu formarea unui nou 
guvern. Kimba, relatează agentij^ 
Reuter, a acceptat propunerea pre
ședintelui fără să facă însă cunos
cută data la care va anunța com
ponenta viitorului guvern. De alt
fel, în cercurile politice se acredi
tează ideea că președintele Kasa
vubu nu are nici un motiv să for
țeze lucrurile în această direcție. 
Actuala sesiune a parlamentului 
congolez își încheie lucrările la 6 
decembrie. Dacă pînă la aNwasță 
dată parlamentul nu, va acorda wot 
de încredere noului guvern pre- 
zentat de Evariste Kimba atunci 
președintele Kasavubu va dizolva 
parlamentul și va desemna un nou 
prim-ministru în atribuțiile căruia 
va intra și pregătirea alegerilor 
prezidențiale care urmează să aibă 
loc în Congo (Leopoldville).

unui acord intervenit între Centrul 
național pentru studii spațiale ăl 
Franței și N.A.S.A. „France-1" va 
ayeg ca scop cercetarea caracteris
ticilor păturilor ionosferei care în
conjoară Pămîntul și care joacă un 
rol primordial în propagarea și re
flectarea undelor radiofonice.

pregătește publicarea unei broșuri 
speciale intitulată „Cea de-a cincea 
republică". Alte două organizații: 
„Asociația pentru cea de-a cincea 
republică" și „Serviciul acțiunilor 
civice" își aduc, de asemenea, con
tribuția la campania electorală în 
favoarea generalului de Gaulle.

F. Mitterrand este sprijinit de 
toate partidele de stingă — Comu
nist, socialist, S.F.I.O., P.S.U., Parti
dul Radical, diverse cluburi și co
mitete democratice. El se bucură 
de simpatia Confederației Genera

le a Muncii, Li
gii drepturilor Q- 
mului. Sindicatu
lui național al 
institutorilor, Co
mitetului . Națio

nal de acțiune laică.
Jean Lecanuet este candidatul 

centrului, sprijinit de M.R.P. și 
Centrul Național al Independenților 
(C.N.I.), de o serie de personalități 
printre care Rene Pleven, fost prim- 
ministru, Maurice Faure, fost pre
ședinte al Partidului Radical.

Avocatul Tixier de Vignancour 
este sprijinit de organizațiile de 
extremă dreaptă.

Deși încă n-a fost deschisă ofi
cial, campania electorală este ast
fel în plină desfășurare în Franța.

GEORGES DASCAL 
Corespondentul Agerpres la Paris.,
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