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Organ al Comitetului orășenesc Petroșanial P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani
4 рад, 25 bani
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Mina Lonea. Schimbul II din 
brigada lui Molnar Ștefan, de 
la sectorul de investiții este 
pregătit pentru a coborî în 
subteran.

STAȚIA MEA
DE AUTOBUZ

In stația mea de autobuz e 
iarnă, și-i frig și oamenii aș
teaptă suflînd în pumni, și-și 
ridică gulerele ' paltoanelor. 
Așteaptă pe trotuare, așa cum 
i-au obișnuit gospodarii ora
șului (Petroșani — N. R.j de 
ani de zile.

- Cind autobuzele sînt oprite 
ia rampa din Petrila sau nu 
binevoiesc să plece la timp, 
oamenii așteaptă ceva mai 
mult. In vară și toamnă nu 
și-au făcut însă griji din a- 

‘ ceasta. Mai discutau Intre ei, 
L își mai salutau cunoscuta, că, 

deh, cerul era senin și timpul 
invariabil. ‘

Doriți să știți despre ce dis
cutau ? Discutau despre faptul 
că în curînd și in stația mea

MICRO 
ÎNSEMNĂRI

de autobuz se vor construi a- 
dăposturi pentru călători, cică 
din sticlă și metal, în linii mo
derne, mai ceva cum sînt cele 
de la Vulcan și Lupeni. Spu
neau oamenii că adăposturile 
s-au „prins" într-un plan de 
măsuri gospodărești al orașu
lui. Și oamenii le așteptau...

...In stația mea de autobuz, 
de la U.R.U.M.P. și pînă la ex
tremitatea de sud a orașului, 
eu sînt decis să înfrunt și a- 
cum cu bărbăție toate capri
ciile anotimpului friguros. Nu
mai cite o dată am momente 
cind demobilizez. Asta se în- 
tîmplă cind, pe lingă stafia 
mea de autobuz, trec in turis
me călduțe „vicele" cu pro
bleme gospodărești de la Sfatul 
popular sau alți colegi apro- 
piați. Atunci izbucnesc :

■— De ce o fi cetățeanul din 
Petroșani mai oropsit, mai ne
băgat in seamă declt cel din 
alte localități din Valea Jiului ?

I. S.

s

Așa începe drumul 
spre culmile artei. Un- 
gtireanu Cristina (în cli
șeu) elevă la școala e- :
lementară de muzică din ,
Petroșani, a pornit pe ’"Ș:
acest drum, perseve- F l
rează.

CALITATEA CĂRBUNELUI 
_______LA MINA URICANI______  

0 CHESTIUNE DELICATĂ, 
DIFICILĂ SAU NEGLIJATĂ ?

— „Procentul de cenușă din cărbunele minei Uricanl 
este exagerat de mare; cantitatea admisă de șist se depă
șește lună de lună" ni s-a spus la C.C.V.J. Minerilor uri- 
căneni li se găsește în sortul plus 80 mm 50, 54 și chiar 50 
procente de cenușă, față de 43,5 admis. Deci, tocmai la sor
tai unde se' poate interveni prin alegere..

Și lată-ne Ia Uricani. In curtea minei, nici o chemare 
care să atragă oamenilor atenția asupra unuia din obiecti
vele esențiale ale activității economice — calitatea produc
ției. „Vitrina calității" cuprinde cîteva generalități. Alături, 
se află un panou al calității. Dar, decepție ! Cu toate c| șîn- 
tem Ia jumătatea lunii noiembrie, рапойГ îți oferă date des
pre șistul găsit în vagonete pe data de... 22 octombrie. Să 
vedem ce preocupări există Ia sectoare ? Am cerut cîtorva 
tovarăși de la mina Uricant părerea despre calitatea cărbu
nelui. In discuție au revenit deseori afirmațiile „chestiune 
dificilă", „problemă delicată". Ba unii tovarăși artificieri și 
maiștri și-au afirmat părerea că... n-au de exprimat nici o 
părere, că să întrebăm mai bine pe alții. Iată cîteva puncte 
de vedere.

Artificierul STEJAR GHEORGHE 
și maistrul minier ZAHARESCU 
GHEORGHE sînt de părere că e- 
xistă suficientă preocupare pentru 
calitate.

Maistrul minier DOLDOR CON
STANTIN susține un punct de ve
dere contrariu și anume că „goa
na după cantitate explică de ce 
„calitatea este dată peste cap". Și 
cred că ar trebui lămurită încă o 
problemă : în foile de acord nu se 
prevede decît în parte alegerea 
șistului. Atunci..."

Inginerul APOSTU VICTOR, șe
ful sectorului II „In sectorul nos
tru, la abataje, se alege piatra. E-
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ventual mai scapă ceva șist de la 
pregătiri. Am luat măsuri să se de
poziteze sterilul in urma galeriei, 
pentru ,a fi încărcat apoi separat".

Inginerul COLIBABA EUGEN, 
șeful exploatării : „Realitatea este 
că intercalația e exagerată ajun- 
gînd pînă la 1,5—1,6 m grosime,- 
mă refer la stratele 17—18, care au 
o pondere ridicată în producția 
exploatării. Și de aici rezultă in
convenientele : calitate slabă, preț 
de cost ridicat, productivitate scă
zută. Am cerut să ne fie aprobate 
unele abandonări; pînă acum ori 
ni s-au respins, ori n-am primit 
răspuns. In lunile trecute ne-am

Vizita m 
a tovarășului Ion

VIENA 17 — De la trimișii A- 
gerpres, P. Stăncescu și C. Var
vara :

Miercuri dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat orașul 
Viena

In primele ore ale dimineții au 
fost vizitate în Palatul Hofburg 
vestite colecții de obiecte de artă 
de mare valoare culturală și isto
rică. La școala spaniolă de călă
rie aflată în apropiere, a fost 
prezentat oaspeților un program de 
călărie.

In continuare oaspeții s-au 
oprit la Schottentor — intersec
ția unor bulevarde de intensă cir
culație — und« Kurt Heller, con
silier municipal pentru construcții, 
a făcut o prezentare a centrului 
automat de dirijare a circulației, 
construit aici, cu pasaje subterane 
pentru pietoni și vehicule. In ma-

La rampa de încărca
re de la Clmpu Mielu
lui (sectorul forestier 
Ci три lui Neag) se pre
gătește un nou transport 
de bușteni.

zbătut pentru producție și respec
tarea N.T.S.-ului, calitatea fiind 
astfel neglijată.

Am plasat de curînd, în fiecare 
schimb, cîte doi oameni la alege
rea șistului de la banda de clau- 
baj. Vom întări controlul în aba
taje. Bine ar fi dacă sindicatul 
ne-ar sprijini mai mult. Se cere 
Creată o opinie de masă în favoa
rea calității, care constituie în
deosebi, o chestiune d» conștiință".

ZELENEAC GHEORGHE, preșe
dintele comitetului sindicatului: 
„Legat de aplicarea inițiativei „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist" s-au făcut propuneri con
crete în recentele adunări ale gru
pelor sindicale. Este adevărat că a 
fost neglijată calitatea la -noi. Va 
trebui s'ă îmbunătățim agitația vi
zuală".

O părere identică a avut-o și to
varășul TOMȘA OCTAVIAN, se
cretarul comitetului de partid al 
minei. Cu o completare : . necesita
tea de a pune în atenția muncii 
politice și chestiunea Calității.

FR. VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

PORTRET COMUN
ф Căldura care nu se măsoară 

în calorii
• Valențele unui portret comun
• 0 orofesie cu valoare de simbol

ЛЛ eseria lor are in
*•* ea ceva de le

genda. Cu fiecare ca
să nouă, cu fiecare e- 
taj, în structura inti
mă a zidurilor rămîne 
ceva din ființa lor: o 
cantitate mare de căl
dură care nu se mă
soară in calorii. Nici 
n-ar avea cum. Sufle
tul nu-1 poți măsura. 
I-am văzut pe acești 
meșteri in ocazii felu
rite. In nici una din a- 
ceste ocazii nu mi s-au 
Înfățișat de două ori 
aceleași caractere ome
nești. De fiecare dată, 
din ființa și din munca 
lor se desprindea o 
altă semnificație.

Zidarii mi-au apărut 
cind transfigurind ma
teria căreia-i dădeau 
forme geometrice noi
— Închipuite de mai 
dinainte din unghiuri 
și linii pe hîrtia de o- 
zalid — cind impru- 
muțind altor oameni
— intr-un limbaj lip
sit de pretenții, dar 
plin, de convingere. — 
o parte de Înțelegere

a lucrurilor, oamenilor 
sau întlmplărilor ' de 
fiecare zi. Oamenii 
descriși așa cum am fă
cut-o nu sînt deloc 
simboluri. Au cores
pondentă materială In 
toate șantierele unde 
se construiește, ■ unde 
se Înaltă căminele 
noastre.

I-am cunoscut la Pe- 
trila sub un vint tă
ios de toamnă punin- 
du-și problema : „Vom 
mai ridica și în săptă- 
mina aceasta un etaj ?“■ 
Problema aceasta se 
părea că pentru ei a- 
vea o importanță vi
tală.

l-am cunoscut zilele 
acestea la Petroșani, 
cind iarna Înfigea ace 
de gheafă in obraji, pe 
acești oameni ingrijin- 
du-și zidurile ieșite de 
sub mtinile lor, așa 
cum Îngrijești niște fi
ințe vii și lipsite de a- 
părare. Și i-am mai cu
noscut la Vulcan și Lu- 
peni, pe verticalele a- 
mețitoare, zvelte ori 
masive ale catar 9 sau

Аамйжш 
nUoti ni

eheorghe
rile spații subterane sînt amena
jate magazine.

Au fost vizitate apoi Praterstern, 
o mare piață din care pornesc ra
dial 7 străzi și unde se află o 
gară modernă a traseului orășe
nesc, podul Reichsbrucke de peste 
Dunăre. In cartierul de noi locuin
țe Kagran, oaspeții români au vi
zitat un bloc construit din prefa
bricate și un grup comercial.

Călătoria a continuat apoi de-a 
lungul marelui parc al Dunării, in- 
trînd pe autostrada Gurtel, ame
najată în ultimii ani pentru cir
culația rapidă.

Pe parcurs, oaspeților le-au fost 
expuse cîteva din problemele care 
preocupă municipalitatea in legătu
ră cu dezvoltarea orașului, cu 
metodele folosite la construcția de 
locuințe, cu deservirea noilor car
tiere.

Mulțumind pentru explicați
ile primite și apreciind soluțiile

(Continuare in pag. 4-a)

11 nivele, mindri de 
opera miihilor lor. Nu, 
oamenii aceștia nu sînt 
deloc niște simboluri. 
Oamenii aceștia poartă 
nume. Din galeria nu
melor am desprins 
doar cîteva:... Postola-
che Dumitru, Rădules- 
cu Marin, Arșoi An- 
ghel, llie Mihai, San
du Tudor, Mureșan Va- 
sile, Mintoiu I loan, 
Kreslel Hans. Numele 
acestea au stat, in de
curs de aproape 11 
luni, pe graficele de pe 
pereții multor blocuri 
din cartierele in con
strucție. „Aici lucrea
ză brigada de zidari 
condusă de...". Și nu
mele de pe grafice nu 
se dezmințeau nicio
dată. Graficul, agățat 
atunci cind zidurfle-tn- 
treceau cu cifiva cen
timetri. Înălțimea unui 
stat de om, rămlnea 
Întotdeauna undeva jos 
la bază. Zidarii urcau 
intr-un ritm vertigi
nos, o dată cu sche
lele, o dată cU zidu
rile. Acestea erau ceea 
ce se putea ' vedea. 
Rindurile de fața slot 
un modest elogiu ai 
calităților morale ale 
oamenilor acestora, al 
profesiei lor apart inlnd 
puțin de legendă și în
castrată puternic fa 
realitatea• zilelor noas
tre.
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МѴГІЛ1 DESERVIȚI?
H Categoria I-a doar pe firmft
В Invariabilul: n*avem pieee de schimb
И Un decalaj care spune mult
li Necazul unor lucrători
ЦІ O consfătuire ad-hoc plină de învățăminte

pe viitor ■-

lărgirea ga- 
a populației,

ne face plăcere atunci cînd un prie- 
că sau o cunoștință oarecare vazîn-

Fiecăruia dintre noi î .
ten, un tovarăș de muncă sau o cunoștință oarecare 
du-ne pe stradă să se exprime plin de admirație: „Val ce 
costum frumos ai!" Sau: „Unde ți-ai făcut pantofii aceștia 
așa moderni ?" Ii răspunzi cu mîndrie că la unitatea cutare 
sau cutare și, îndatorat pentru compliment, îi dai cu lux de 
amănunte adresa unității meșteșugărești. Ni se întâmplă însă 
și invers. Și atunci complimentul nu are roșt.

In acest ultim caz, costumul îl arunci undeva, pentru a 
nu»l mai vedea, rămînînd cu părerea de rău că ai cheltuit 
bani pentru eL Șl cu o părere proastă despre meșterul croi
tor care l-a confecționat

Gama serviciilor prestate pentru populație de către co
operația meșteșugărească este foarte largă. Ea se întinde de 
la tuns ori bărbierit pînă Ia reparațiile cele mal complicate 
ale aparatelor de radio și mașinilor de uz casnic.

Problema principală însă care se pune este felul cum sîn
tem deserviți de lucrătorii acestor unități, calitatea muncii 
prestate de ei. Pornind de la această idee am întreprins un 
rald-anchetă prin cîteva unități ale cooperației meșteșugă
rești.

unități «1» cooperației meșteșugă-

Aspect neîngrijit
De cum treci pragul unității de 

croitorie nr. 21 din Petrila, iți a- 
trage atenția aspectul ei murdar, 
neîngrijit. Din cauza acoperișului 
deteriorat, apa de ploaie pătrunde 
nestingherita, lăsînd urme pe pe
reți, Cit despre zugrăvire, e greu 
de apreciat timpul de ctnd pereții 
— scorojiți și murdari n-au mai 
intrat tn contact cu bidineaua. O 
situație asemănătoare se prezintă 
*i la unitatea de coafură nr. 5 și 
nr. 6 frizerie din aceeași locali
tate, Despre această stare de lu
cruri, la unitățile de mai sus {con
siderate de categoria I-a!) condu
cerea cooperativei „Jiul" a fost se
sizată de mai multe ori. Practic, 
afară de o serie de motivări ne
convingătoare, conducerea coopera
tivei nu a întreprins nimic. Sperăm 
că această nouă sesizare, nu va fi 
considerată tot... o apă de ploaie, 
cum au fost considerate celelalte 
de pînă acum.

te nemulțumiri e drept că mai 
contribuie de multe ori și respon
sabilul unității, Tomescu Dumitru. 
Acesta pretinde de la clienți mul
tă bunăvoință și calm, mai puțin 
din partea dumisale. Și apoi n-ar 
strica mai mult control la această 
unitate din partea conducerii. Iată 
de ce: Numai în luna octombrie, 
de exemplu, la această unitate au 
fost reparate 46 de aparate. Valoa
rea totală a reparațiilor a 
la 5 000 de lei și ceva. Din 
tea, numai manopera costă 
lei, ceea' ce ar veni 74 lei
parat. In schimb costul pieselor se 
ridică în jurul a 1 600 lei. E cam 
mare diferența între costul piese
lor și costul manoperei, tovarăși 
din conducerea cooperativei „De
servirea". Cu 
cepe taxa de 
și 18 lei chiar 
pectiv a atins
lampă de radio și aceasta începe 
Să funcționeze. Oamenii nu se pri
cep la aparate de radio $i plătesc 
cît li se cere, dar plătesc cam prea 
mult. Efectuați deci controale mai 
dese pe la asemenea unități. In a- 
cest fel puteți împiedica obținerea 
unor cîștiguri ușoare și de ce n-am 
spune-o, destul de mari față de 
munca prestată.

ajuns 
aces- 
3 404

pe a-

regularitate se per- 
verificare între 14 
dacă lucrătorul res- 
numai cu degetul o

Lipsesc aparate, 
lipsește...

ne-a vorbit despre unele 
pe care le întîmpină și 
le-am putea numi... tehni- 
vorba de lipsa unor apa- 
măsură și control pentru

Povestea unui toc 
pentru o zi

Atelierul de reparații radio nr. 
46 din Petroșani are în schimb un 
aspect frumos, îngrijit, așa cum îi 
stă bine unei unități noi. Respon
sabilul unității, tovarășul Boicescu 
Nicolae, 
greutăți 
pe care 
ce. Este 
rate de
depanarea defectelor la radio, lip
sa pieselor de schimb pentru apa
ratele aflate în termen de garanție 
etc. Responsabilul unității are în- 
tr-adevăr dreptate. Greutățile aces
tea tehnice sînt un obstacol serios 
în efectuarea unor reparații urgen
te și de calitate, greutăți de care 
conducerea cooperativei „Jiul" va 
trebui să țină cont în viitor, pen
tru a le înlătura.

Și pentru că tot sîntem la capi
tolul reparații radio am vrea să 
amintim și conducerii cooperativei 
meșteșugărești „Deservirea" din 
Lupeni, că asemenea greutăți le 
întîmpină și unitatea nr. 1 din tu
peul. Și aici lipsesc piesele pentru 
aparatele de radio aflate în garan
ție, iar cele din post-garanție ee> 
MK cu mare întîrziere. Acest lu
cru produce multe nemulțumiri ao- 
Erttanțilur acestei unități. La aces-

Am aflat-o la unitatea de încăl
țăminte nr. 1 din Lupeni chiar de 
la lucrătorii atelierului. Despre a- 
ceastă unitate existau multe re- 
clamații, I-am întrebat pe lucrători 
dacă este adevărat că oamenii Sînt 
nemulțumiți de calitatea lucrărilor 
efectuate de ei. Contrar așteptă
rilor, ne-au răspuns afirmativ. Ci
team în ochii lor jena ș! nemul
țumirea. „Este adevărat, tovarăși, 
ne-au spus ei. Clienții sînt nemul
țumiți nu numai în ceea ce priveș
te calitatea lucrului, ci și de tim
pul în care-1 executăm". „Din a- 
ceastă cauză, ne-a informat altul 
cu amărăciune, locuitorii din Lu
peni merg la Petroșani să-și co
mande pantofi. Ca urmare și cîști- 
gurile noastre sînt mai mici". „Cum 
o să vină oamenii Ia noi pentru 
reparații sau comenzi de pantofi 
cînd nu avem cu ce să le facem. 
Să vă dăm număi un exemplu. In- 
tr-una din zile o clientă a adus o 
pereche de pantofi pentru a le pu
ne tocuri. Ce să facem?! Noi nu 
avem tocuri în magazie. Pentru 
a-l executa totuși reparația am 
confecționat noi niște tocuri, așa 
яла ne-am priceput, dtatr-o 6cîn-,'

dură. A doua zi însă după ce i-a 
ridicat s-a prezentat la noi cu pan
tofii în mină, aruncîndu-ni-1 în fa
tă șl reproșîndu-ne indignată: „Pe 
ăștia să-i purtati dumneavoastră I". 
Intr-adevăr, pantofii nu mai aveau 
tocuri, le căzuseră șl asta din vina 
conducerii cooperativei noastre ca
ro nu sa îngrijește să ne aducă 
materialele necesare. Nu-i de mi
rare că oamenii nu vin la noi în- 
vinovățindu-ne că facem lucruri 
de' cîrpaci".

Intr-adevăr, tovarăși din conduce
rea cooperativei „Deservirea", lu
crătorii au dreptate. Duc lipsă de o 
serie de materiale, din cauză că nu 
v-ați îngrijit să le procurați. Nu 
mai vorffim de calapoade demodate, 
care parcă ar fi de pe timpul lui 
„Pazvante-Vodă".

Știți de asemenea, tovarăși din 
conducere, că o pereche de cisme 
comandate încă de anul trecut de 
către tovarășul Marmore Ioan nu 
au fost ridicate nici pînă în pre
zent, deși sînt gata. Dacă nu, v-o 
spunem noi acum: clientul nu-și 
poate ridica cișmele din cauza a 6 
capse ovale care nu se găsesc în 
magazia unității de vreo doi ani 
de zile. Mai sînt și alte comenzi 
care nu pot fi ridicate din cauza 
unor... mici lipsuri. Dar ce vă în
trebăm noi dacă știți I E clar că nu

știți deoarece contactul dumnea
voastră cu unitățile care vă apar
țin este foarte mic. Veniți, dați bu- 
năziua și vă vedeți de drum. Altfel 
nici nu se explică situația de ce 
două mașini de cizmărie de la uni
tatea susmenționată stau nefolosite 
de mai mult timp din cauză că le 
lipsesc acele de cusut. Sau că o 
mașină de finisat talpă stă de mai 
bine de 10 ani la unitatea nr. 1 ca piesă 
de muzeu. Acum așteptați să treacă 
termenul de amortizare pentru a o 
da la fier vechi. $1 cînd te gîndești 
că a costat mii de lei! Nu știți nici 
că la unitatea de frizerie nr. 3 Lu
peni în condica de reclamați! exis
tă 10 sesizări care își așteaptă o 
rezolvare mai bună, că mai multe 
cliente ale unității de coafură nr. 2 
au cerut ca între unitatea de fri
zerie și cea de coafură să se pună 
o perdea, că aici sînt necesare mai 
multe cuiere, că lipsesc izolatoare 
pentru permanente calde și o insta
lație modernă pentru spălat pe cap. 
Asemenea „lipsuri" sînt și la alte 
unități. Dumneavoastră nu le cu
noașteți sau vă faceți că nu le cu
noașteți. Noi în schimb cunoaștem 
situația că mașina cooperativei, în 
loc să fie folosită pentru aprovi
zionarea unităților din subordine 
cu materiale necesare, este folosită 
în scopuri personale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
consfătuirii, tovarășii Dan Vi- 
salon, Negoțiu Iosif și Farkaș 
loan — din partea conduce
rii cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" — au apreciat că cele 
sesizate slut juste. El s-au an
gajat, totodată să exercite 
mai multe controale la unități 
pentru a preveni 
semenea abateri.

Vorbind despre 
mei de deservire
tovarășul Dan Visaion a ară
tat că in atenția conducerii 
cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" va sta în anul viitor 
deschiderea unor noi unități 
meșteșugărești printre care: o 
unitate de croitorie femei pen
tru plisat tergal, o unitate 
pentru închiriat materiale spor
tive, haine și diferite obiecte, 
o unitate de tapițerie, una de 
șlefuit sticla și alta pentru re
parat stilouri și încadrat oche
lari etc.

După cum se vede, proiec
tul pentru anul viitor prevede 
deschiderea unor noi unități 
de o reală necesitate pentru 
populația din Petroșani. Un^ 
singur lucru le-a scăpat însă - 
din vedere tovarășilor din 
conducerea cooperativei „Jiul" 
din Petroșani și „Deservirea" 
din Lupeni și anume: presta
țiile la domiciliu. Am putea-o 
numi 
misă.

Din 
reeșit 
ordin 
gamei
la domiciliu de către 
de unități. Aceasta ar 
în mare măsură pierderile inu
tile de timp a populației pe Ia 
diferite unități, o operativitate 
mai mare în executarea unor 
lucrări, și poate, și o calitate 
mai bună a acestora.

omisiune însă... neper-

discuțiile cu cetățenii a 
că o necesitate de prim 
pentru ei este 
de prestații de

lărgirea 
servicii 
o eerie 
rezolva

Cetățenii sesizează, propun
In raidul nostru am mai cu

prins și alte unități. La unele 
am găsit lucruri bune, la al
tele mai puțin bune. Ultimul 
popas l-am făcut însă... la o 
consfătuire ad-hoc organizată 
Ia Petroșani cu sprijinul Co
mitetului orășenesc al femei
lor, cu gospodinele și la care 
a luat parte și conducerea 
cooperativei meșteșugărești 
„Jiul''. Să dăm cuvîntul par- 
ticipanțllor la această consfă
tuire :

de
De 
de 

tălpi 
mai

curățătoria chimică se face lucru 
de mîntuială. Am dus aici un cos
tum pentru curățit, dar cînd l-am 
scos era mai urît ca înainte.

MATYAȘ MARIA: Am coman
dat la unitatea de tricotaje un pu
lover pentru băiat. După prima spă
lare, acesta ș-a întins pînă la ge
nunchi. Acum băiatul îl poate fo
losi în loc de cămașe de noapte 
Am auzit că la alții din contră, s-a 
scurtat. De ce ?

VARIAȘI ELVIRA: Cînd trimiți 
copiii la frizerie, lucrătorii de aici 
își bat pur și simplu joc de ei. Fără 
exagerare, eu nu sînt frizeriță, dar 
cred că-1 tundeam pe băiatul meu 
mai bine decît lucrătorii frizeri

URIȚĂSCU OLGA : îmi pare rău 
că nu-i nimeni de față de la coope
rativa meșteșugărească „Deservirea" 
din I.upeni. Aș avea să le spun mul
te deoarece Aninoasa este deservi
tă de către unități ale acestei co
operative. Mai bine zis ar trebui să 
fie deservită deoarece aici sînt 
puține unități. Iată, de exemplu, la 
Aninoasa există o singură frizerie 
și asta mică. Apoi aici nu există 
o coafură, nu există o croitorie de

dame, un atelier mecanic pen
tru reparații la mașini de uz 
casnic. La Aninoasa a început 
în urmă cu 2 ani construcția unui 
micro complex meșteșugăresc. A 
început pentru că nici pînă în pre
zent nu s-a terminat. Mai repede se 
termină barajul de la hidrocentrala 
de pe Argeș decît micro completul 
din Aninoasa. E permis să se tără
găneze așa de mult o construcție 
care nu suferă comparație cu ba
rajul ?! Eu cred că nu. Ce părere 
au tovarășii din conducerea coope
rativei meșteșugărești „Deservirea" 
din Lupeni ?

CHISĂLIȚĂ PAULA: Dacă avem, 
de exemplu, o mașină 
pentru reparat, trebuie 
căm în roabă și să o
atelier. Ori știu că orice lucru care 
depășește 17 kg., fie chiar aparat 
de radio, cooperativa este obligată 
să-1 transporte de la domiciliu la 
unitate La 
așa ceva ?

FARKAȘ 
femei sînt
rămîne mai puțin timp pentru gos
podărie. De ce nu i-a ființă de 
exemplu, și Ia noi o spălătorie me
canică 
ritatea 
ajuta 
gîndim

de spălat 
să © încăr- 
ducem la

noi de ce nu se face

IOANA : Foarte multe 
în serviciu astfel că le

așa cum se găsește în majo- 
orașelor.
mult
și la cei

Acest lucru ne-ar 
și apoi să 
necăsătoriți...

ue

I

Pe scurt ce trebuie făcut
uneori părul. Ori dacă 
unitate de categoria 1 
și lucrătoarele să 
tot de calitatea I.

exe-

MATYAȘ MARIA : La unitatea de 
vulcanizare. din Petroșani comen
zile se tărăgănează nepermis 
mult și se fac ae mîntuială. 
exemplu, am dus o pereche 
pantofi pentru a mi se pune 
de plută. După ce am făcut
multe drumuri zadarnice pentru ai 
ridica, în sfîrșit, după două săptă 
mînl au fost. gata.

Au trecut doar două zile de cind 
i-am luat șl pantofii au devenit inu
tilizabili : talpa mi s-a dezlipit, pluta 
a început să sară din loc în loc.

BRÂNIȘTEANU MARIA: Unitățile 
de coafură din Petroșani, de la 
complex și din piața Republicii, sînt 
considerate de categoria I. Dar sîn- 
tem nemulțumite de felul cum ni 
se lucrează 
e vorba de 
am dori ca 
cute coafuri

CHISĂLIȚĂ PAULA: Sînt 
acord cu cele sesizate de tov. 
nișteanu privind unitățile de coafură. 
In plus, aș vrea să mai adaug pros
tul obicei pe care îl au aceste coa
feze de a executa lucruri bune nu
mai la acele cliente care le dau 
bacșiș. Pînă cînd să tot plătim acest 
ciubuc nemeritat?

VARIAȘI ELENA: La unitatea de 
încălțăminte din cadrul complexului 
Petroșani am fost trei zile la rînd 
pentru a-mi ridica pantofii dați la 
reparat și la flecare dată nu au 
fost găsiți- A trebuit pînă la urmă 
să răscolesc eu un morman de în
călțăminte pentru a-i găsi. Ar trebui 
făcută ecdtae aid. De asemene», la

de 
Bră-

Ancheta noastră întreprinsă prin cîteva unități ale coope- . 
rației meșteșugărești, discuțiile purtate cu cetățenii, au scos 
în evidență unele aspecte pozitive cit și un șir de lipsuri in 
privința deservirii populației. Dacă în rîndurile de față ne-am 
oprit mai mult 
seamnă că în 
rești predomină 
sistăm mai mult

Cu această

asupra aspectelor din urmă, aceasta nu in
activitatea unităților cooperației meșteșugă- 
lipsuriie. Am considerat însă necesar să in- 
asupra lipsurilor cu scopul de a fi înlăturate, 
ocazie, au reeșit și cîteva concluzii care se 

impun pentru desfășurarea unei activități cit mai rodnice, 
care să satisfacă exigențele și 
lea Jiului. Le enumerăm:

necesitățile populației din Va-

• Efectuarea de controale pe
riodice de către conducerile celor 
două cooperative la unitățile care 
le aparțin.
• Aprovizionarea regulată și în 

cantități suficiente a unităților cu 
materialele necesare.
• Rezolvarea operativă a cere

rilor, sesizărilor și propunerilor ce
tățenilor.

Ridicarea calificării 
a lucrătorilor.
Lărgirea gamei de 

a populației și în special 
fiilor la domiciliu.

ф încadrarea unităților 
tori calificați.
• Respectarea termenelor de 4- -< 

xecutare a comenzilor, îmbunătăți- *, 
rea calității lucrului prestat.

nale
profesio-

deservire 
a presta-

cu lucră-

I
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STUDIERII 
APROFUNDATĂ A DOCUMENTELOR CONGRESULUI

iw IWAȚAMiimb DE PAKTIP | O chestiune dehcetă, 
dificili sau aegli|atii ?

(Urmare din pag. *-eJ

Istoricele documente ale 
Congresului al IX-lea a) Parti
dului Comunist Român consti
tuie un far călăuzitor in acti
vitatea organelor șl organiza
țiilor de partid, a întregului 
popor, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale 
civilizației și progresului.

Cunoașterea temeinică a a- 
cestor documente de impor
tanță deosebită in activitatea 
de viitor a partidului nostru 
cere din partea tuturor comu
niștilor un studiu aprofundat. 
Le mina Vulcan, ca de altfel 
în întreaga țară, în toate for
mele învățămîntului de partid 
se studiază cu deosebit inte- 

a' res documentele Congresului 
partidului nostru.

Despre felul in care comu
niștii. uteclștii și tovarășii din 
activul fără de partid de Ia 
mina Vulcan, încadrați în în- 
vățămîntul de partid, studiază 
aceste documente, tovarășii 
Ursa loan, membru în comite
tul de partid al minei, Mănes- 
cu 'Svetozar, locțiitor de secre
ta* în biroul organizației de 
bază din sectorul V, și Penes- 
cu Petru, propagandist, ne-au 
relatat următoarele:

ției de bază s-a orientat just cînd 
a încadrat pe unii tovarăși din 
activul fără de partid in învăță
mînt. Am făcut însă noi totul tn 
această direcție? Dacă stăm să a- 
nalizăm mai temeinic lucrurile con
statăm că nu. Mulți dintre tovg. 
rășii din activul fără de partid sînt 
antrenați la muncă organizației de 
bază, avînd sarcini concrete, nu 
ац fost cuprinși în învățămînt. Sînt 
sigur că Incadrîndu-i și pe aceștia 
în învătămîntul de partid îi ajutăm 
în mod substantial să-și ducă la 
îndeplinire sarcinile încredințate.

Tofi comuniștii învață
URSA IOAN: A milita pentru 

traducerea în’ viață a sarcinilor iz- 
i vorîte din istoricele documente ale 
1 celui de-al IX-lea Congres al parti

dului nostru este o îndatorire a fie-, 
cărui comunist. înfăptuirea mărețe
lor obiective prevăzute pentru vi
itorul cincinal, înseamnă noi și în
semnate succese pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste în pa
tria noastră, a bunăstării și fericirii. 
Aportul comuniștilor, a oamenilor 
muncii la realizarea programului de 
Înflorire a patriei noastre socialiste 
este cu atît mai mare cu cit sînt 
mai temeinic cunoscute sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului, concluziile și aprecierile 
sale. Ca membru de partid apreciez 
măsura luată ca în toate formele în
vățămîntului de partid să se stu
dieze documentele Congresului 
P.C.R. Comitetul de partid al minei 
Vulcgii a îndrumat organizațiile de 
bază tl^să încadreze toți comuniștii 
la învătămîntul de partid. Dar nu 
.numai atît. Ținînd seama de impor- 
' lanța deosebită a materialelor ce 

’-trebuiesc studiate, în învățămînt au 
fost încadrați și 120 de tovarăși din 
activul fără de partid precum și 
uteciști. Un lucru însă a fost omis, 
încadrarea în învătămîntul de partid 
a acelor comuniști care-și comple
tează studiile de stat. Vom remedia 
și această deficiență.

MĂNESCU SVETOZAR:

Participare la instruire, 
factor de primă 
importantă

PENESCU PETRU : In curînd, îm
plinesc un deceniu de activitate în 
munca frumoasă dar plină de răs
pundere de propagandist. Experien
ța anilor îndelungați de muncă m-au 
făcut să .apreciez la justa ei valoare 
instruirea propagandiștilor. Eu per
sonal nu lipsesc niciodată de la 
expuneri și seminarii, iar cînd par
ticip la ele îmi notez cu atenție 
toate problemele esențiale.

URSA IOAN : Intr-adevăr, partici
parea cu regularitate a propagan
diștilor la instruire are o mare im
portanță. Spre regretul nostru, nu 
toți propagandiștii înțeleg acest lu
cru. Iată doar cîțiva dinire aceștia : 
Radu Nicolae, Pieptăn Velizarie, Sa
va Ioan, Cibian Eugen și Biro Do
minic. Chemați la comitet pentru 
a-și justifica absentele ei au invo
cat diferite motive. Deși instruirea 
are loc la Lupeni totuși scuzele nu 
au fost justificate deoarece 
luat măsuri să li se asigure 
loace de transport. Toțuși, aș 
să fac o remarcă. In perioada 
instruirea se făcea la Vulcan, 
vența era de 80 la sută fată
60 la sută cît există în prezent. N-ar 
fi rău să se studieze posibilitatea 
instruirii propagandiștilor în locali
tate.

biroului organizației noastre de 
bază au fost repartizați pe cercuri 
de învățămînt cu sarcina precisă 
de a participa la cursuri, Acest lu
cru însă nu-i suficient. Va trebui 
să urmărim în permanență cum se 
studiază, dacă cursanții înțeleg pro
blemele dezbătute și îndeoaebl al 
urmărim eficacitatea învățămîntului 
în procesul de producție.

URSA IOAN: Spre a ușura sar
cina birourilor organizațiilor de 
bază în mobilizarea cursanților, co
mitetul de partid a întocmit un 
grafic cu zilele de învățămînt. Aces
te grafice, în care se arată 
și ora cînd 
tul, au fost 
ganizațiilor 
gandiștîlor.
respectate întocmai.

*
Din cele relatate, se

tă că la mina Vulcan s-au luat 
măsuri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea învă
țăm întu lu j de partid, la stu
dierea temeinică de către toți 
comuniștii și a unor tovarăși 
din activul fără de partid a 
istoricelor documente ale ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

locul 
va avea loc învățămîn- 
repartizate tuturor or- 

de bază cît și 
Rămîne ea ele

propa- 
să fie

consta-

D. C.
A

Este 
un tapt pozitiv că toți comuniștii 
din organizația noastră de bază în
vață. Consider că biroul organiza-

s-au 
mij- 

vrea 
cînd 
frec- 

de

Studiu individual 
aprofundat

PENESGU PETRU: Combativita
tea în discuții, însușirea temeinică 
a materialului depinde de o seamă 
de factori. Propagandiștii au dato
ria să anunțe din timp tematica 
problemelor ce se vor discuta, ma
terialul bibliografic, să enunțe ideile 
principale. Baza Însușirii temeinice 
a documentelor Congresului rămîne 
insă studiul individual. In această 
direcție aș veni cu următoarea pro
punere : Deoarece la început s-a 
simțit lipsa de material bibliografic 
suficient, ar fi bine ca acest mate
rial să se procure prin comitetul 
de partid care cunoaște cerințele 
cursanților.

MĂNESCU SVETOZAR : In vede
rea îmbunătățirii frecvenței la în
vățămînt și studierea temeinică a 
materialului bibliografic, membrii

Pregătesc un program artistic
La Școala generală nr. 1 din Lu

peni au început repetițiile in vede
rea pregătirii unui program artis
tic. O parte din elevii claselor a 
Vil-a și a VIII-a vor pune în sce
nă schița „Vizita" de I. L. Gara-

giale, după un scenariu întocmit 
de prof. Zaharia Maria de la a- 
ceastă scoală și echipa de dansuri 
și-a fixat programul, iar corul și 
echipa de instrumentiști au început, 
la rîndul lor, repetițiile.

- Nu и poate determine deoa
rece piatra cade într-o grămadă. 
A existat un proiect de încărcare 
a șistului In vajjonete, dar din dis
poziția C.C.V.J. a fost abandonat.

Comparativ cu alte exploatări 
minerii din Urlcani sînt defavort* 
zați de grosimea mare a intercala- 
tiilor. Dar, trebuie avut tn vedere 
că mina Uricani are cel mai marț 
procent admis de cenușă din Va
lea Jiului. Adevărul, așa cum s-a 
recunoscut, este că nu se' aplici 
cu perseverență procedeele cunos
cute (alegerea sterilului In abataj, 
la gurile de rpl șl la banda da 
claubaj). Remediul? Iată în acest 
scop cîteva probleme care consi
derăm că trebuie să-și găsească 
neîntîrziat rezolvarea.

Dar să vedem cum șe desfășoa
ră alegerea șistului 1« banda de 
claubaj. Un singur om, pe nume 
MihăiaSa Cornel, alege de zor by* 
câți de steril. Dar bând» are vi- 
teză apreciabilă și multe bucăți de 
piatră scapă neprinse de acest om 
Si deci ajung în silo? și apoi, bine* 
înțeles, la preparați®.

— Singur ? îl întreb pe tovară
șul Mihăișsa.

— a mai fost unul, dar a ple
cat. Nu știu unde-i, nici cum îl 
cheamă.

Iot face apariția șeful sectorului 
de transport, inginerul STANA 
MIHAJ.

— Cum se determină cantitatea 
de șist aleasă într-un schimb?

• Să se urgenteze 
ploatare a (tratelor 17—18.

• Forurile competente din C.C.V.J. să clarifice modul 
cum se întocmesc sarcinile da plan pentru brigăzile plante 
la stratele 17—18, în așa fel ca să fie inclusă in calcul ele* 
gerea integrală a sterilului.

• Agitația vizuală din curtea minei să fie axată și pe 
tema calității.

• La banda de claubaj să se repartizeze, în fiecare 
schimb, cel puțin doi muncitori și aceștia să fie stabili. Va 
trebui găsit și aplicat un sistem de determinare a șistului 
ales pe. schimburi și, eventual, premierea sau chiar Salari
zarea oamenilor numiți să aleagă șistul, care să se facă în 
raport cu cantitatea aleasă.

ф Organelor sindicale Ie propunem să studieze eficiența 
unui eventual schimb de experiență intre minerii de la Vii* 
câni Și altă exploatare care obține rezultate bune la ca
litate.

stabilirea metodei adecvate de <X*

Din economii — 
lucruri frumoase, utile
Datorită creșterii necontenite a 

veniturilor bănești ale oamenilor 
muncii din patria noastră, acțiunea 
de economisire la C.E.C. a căpătat 
un caracter larg, de masă. Sînt 
grăitoare, de pildă, datele cu pri
vire la creșterea numărului depu
nătorilor și la extinderea rețelei 
C.E C. în orașul Lupeni. Aici exis
tă în prezent două agenții proprii 
C.E.C., o alta la P.T.T.R., 6 ghișee 
cu gestiune în întreprinderi și in
stituții pentru deservirea depună
torilor la locul de muncă. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut,

soldul mediu pe libret a sporit la 
Lupeni cu sută la suiă, în primele 
trei trimestre ale anului 1965, țar 
numărul depunătorilor s-a triplat. 
Ca urmare a economisirii ia C.E C. 
muncitorii Botar Iosif, Ghedeon 
Iosif, maistrul Suba Mircea și alți 
lupeneni și-au cumpărat autoturis
me proprii. Numărul celor care 
participă cu carnetp la tragerile 
speciale cu cîștiguri în autoturis
me este în continuă creștere- ta 
obținerea acestor rezultate au con
tribuit subunitățile C.E.C. ai căror 
mandatari sînt Țocu Steiian, Șan-

dru Victor, Coroi Dumitru,- Ne- 
grescu Steiian de la E. M. Lu
peni.

O dată cu creșterea nivelului de 
trai, a salariilor, crește și dorința 
oamenilor muncii de a-și cumpăra 
tot mai multe lucruri frumoase și 
utile, iar visele se pot transform# 
în realitate prin economisirea ba
nilor la C.E.C. In același timp nu 
trebuie să uităm că, economisind 
la C.E.C., contribuim la îmbună
tățirea circulației banilor în econo
mia noastră socialistă, la dezvol
tarea economică a patriei.

POPESCU SALVINA 
UZIEL EDITA 

lucrătoare C.E.C. Lupeni

Aspect cotidian la ghișeul noii agenții C.E.C. instalat în complexul de deservire din cartierul Brala 
П Lupeni.
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PROGRAM DE RADIO
19 noiembrie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Potpuriuri și suite româ
nești pentru fanfară; 5,40 Concertul 
instrumentelor populare; 6,00 Ra
diojurnal Sport. Buletin meteo-ru
tier; 6,10 Melodie și joc de Con
stantin Notțara; 6,22 Jocuri popu
lare; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier,- 7,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,18 Muzică ușoară; 7,45 Muzică 
populară interpretată de Benone 
Damian și Ion Oprea; 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului : 
Amigdalita acută; 9,35 Coruri din 
opere; 9,49 Suită pentru vioară și 
pjfan de Dumitru Bughici; 10,00 Bu 
lt .-în de știri; 10,05 Cîntece și jocuri 
ce pe Mureș; 10,30 Radioracheta 
pionierilor; 11,00 Arii dm орет ~ 

interpretate de Valentin Loghin; 11,15 
Teatru la microfon — Passacaglla 
de Titus Popovici; 12,54 Concert de 
prînz; 14,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier,- 14,08 pin melodiile 
populare îndrăgite de ascultători; 
15,00 Concertul nr. 5 în La majoi 
K,V. 219 pentru vioară și orchestră 
de Mozart; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,45 Cîntă 
corul sindicatului învățămînt din 
Sibiu dirijat de Ilie Micu,- 17,00 
Trei melodii populare prelucrate 
de Mihail Andricu; Concertul pen
tru orchestră de Zeno Vancea, 17,30 
In slujba patriei; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 Dialog cu ascultătorii; 
18,45 Pentru prima oară în emisiu
nile noastre: Simfonia „Danie** de 
Franz Liszt,- 19,43 Recunoașteți inter- 
preții ?; 20,00 Radiogazeta de seară;

20,30 Soliști de muzică populară: 
Livia Ilcău și fluierașul Florea Netcu; 
20,45 Noapte bună, copii,- 20,55 Mu
zică ușoară interpretată de forma
ția Richard Oschanițzky; 21,15 A- 
tențiune părinți I,- 21,30 Melodii de 
Radu Șerban și Domenico Modugnc, 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,15 Festival interna
țional de muzică ușoară „Șopot-1965" 
<R. P. Polonă); 22,40 „Răsună har
pele dragostei", varietăți muzicale; 
23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,45 Recoman
dări din program; 7,50 Cîntece pa
triotice; 8,00 Melodii distractive de 
compozitori români; 8,30 Scene 
vesele din opere; 9,00 Buletin de 
știri,- 9,28 Din muzica popoarelor,- 
IC,00 Scherzo-tarantela opus 16 de 
Wiepiawski; Idilă de Petre Elines- 
cu; Preludiu și Dans spaniol de 
Marcel Tournier; 10,30 Padini din 
opera „Romeo și Julietta" de Gou

nod; 11,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 11,10 Din creația lui 
Johann Sebastian Bach: Clavecinul 
bine temperat,- 11,46 Cîntăreții satu
lui; 12,00 Pagini din operetele lui 
Suppe,- 12,30 Muzică populară; 13,00 
Buletin de știri; 13,08 Muzică din 
filme,- 13,30 Lectură dramatizată: 
„Dedalus" de J. Joyce,- 14,00 Arii 
îndrăgite din muzica de operetă;
14.30 Muzică ușoară; 14,45 Jocuri 
populare; 15,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 15,30 Melodii 
de ieri și de azi; 16,00 Patru lieduri 
de Euseble Mandîcevski; Sonatina 
petitru pian de Marțian Negre#;
16.30 Ineluș învîrtecuș (emisiune 
pentru cei mici); 16,50 Potpuriuri 
de muzică ușoară românească; 17,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 17,15 Muzică ușoară; 18,00 
^elecțiuni din operete,- 18,30 Anun
țuri, reclame si muzică; 19,00 Bu
letin de știri; 19,OS Cîntă orchestra 
Percy Faith; 19.30 O crimă audiție 

radiofonică: „Jenufa" de Leos Ja- 
nacek; 21,30 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic,- 21,45 Caleidos
cop muzical; 22,30 Moment poetic: 
Giuseppe Ungaretti — „Versuri"; 
22,35 Muzică ușoară; 23,00 Buletin 
de știri. Sport; 23,10 Simfonia a 
XVI-a „Triumful păciii" de Dimttrie 
Cu clini 23,56 Muzică ușoară; Ѳ.Ю 
Călătorie muzicală; 0,50 Buletin de 
știri.

Cinematografe
19 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cineva acolo sus mă iubește; RE
PUBLICA : Hoțul de piersici; LO- 
NEA: Domnul; VULCAN: Merii 
sălbatici' BĂRBĂTENI ■. Păpușile 
rîd.
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șului ion Gheorghe Maurer 
două popoare și intre Viena și Bu
curești și și-a exprimat convinge* 
rea că în viitor ele se vor lărgi 
continuu.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
mulțumind pentru cuvintele de sa* 
lut adresate, a transmis un salut 
din partea poporului român către 
poporul austriac și locuitorii ІЙЙ- 
nei și și-a exprimat convingUrtă 
că relațiile dintre Austria și Româ
nia pot fi dezvoltate și mai mult, 
în folosul celor două popoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a semnat apoi în Carta de 
aur a orașului Viena.

In cursul vizitei, oaspeții români 
au fost însoțiți de șeful protoco
lului Rudolf 
rul Austriei 
hann Manz.

Agerpres, Nicolae Io-

vi-

în- 
că-

găsite '■ de , vienezi pentru rezolva
rea ușor probleme urbanistice, 
pi șe ele. Consiliului de Miniș- 
trH • a. făcut aprecieri elogioase la 
adresa dezvoltării . și înfrumuseță
rii; orașului Viena,- pe care l-a 
zitat acum zece ani.
,•Vizitarea orașului Viena s-a 
cheîat la primăria orașului, a
rd clădire reprezintă unul din prin
cipalele monumente istorice și ar
hitectonice ale capitalei, care îm
bină armonios stilul gotic cu cel 
ăi- Renașterii.

Ihtîmpînîndu-1 pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, primarul Vienei, Bruno Ma- 
reȘt, i*a urat bun venit, a evocat 
legățiirile care există între cele

*

Ender și ambasado- 
la București, dr. Jo- i

★ *

dimineața, după o săp- 
dezbateri, s-au înche-

PE SCURT

. VIENA 17 (Agerpres).
Miercuri Ia amiază, în Palatul 

Hoîburg, președintele federal al 
Atistriei, Franz Jonas, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui 
Cdnsiliub’i de Miniștri al Repu
blicii Socialiste 
GSeorghe Maurer.

La dejun au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul

România, Ion

afacerilor ex- 
tejne, Gheorghe Cirară, ministrul 
comerțului exterior, Mircea Ochea- 
nă, ambasadorul Republicii Socialis-

la Viena, și celelaltete România 
oficialități românești.

Din partea austriacă au partici
pat cancelarul federal Josef Klaus, 
vicecancelarul federal Bruno Piț- 
terman, președintele Consiliului Na
tional, Alfred Maleta, ministrul a- 
facerilor externe. Bruno Kreisky, 
ministrul comerțului și al recon
strucției, Fritz Воск, secretarul de 
Stat Cari Bobleter, primarul ora
șului Viena, Bruno Marek, și alte 
persoane oficiale.

NEW YORK 17. — De la trimi
sul special 
nescu :

Miercuri 
tămînă de
iat în ședința plenară a Adunării 
ёепегаіе а O.N.U. discuțiile pe 
marginea punctului intitulat „Res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.". Votul, 
care â avut loc în această ședință 
pe marginea proiectului de rezolu
ție prezentat de Albania, Algeria, 
Cambodgia, Congo (Brazzaville), 
Cuba, Ghana, Guineea, Mali, Pa
kistan, România, Somalia și Siria, 
a demonstrat că Statele Unite — 
pentru prima oară de cînd se dis
cută această problemă la O.N.U.

nu mai dispun de o majoritate 
voturi în sprijinul politicii lor 
împiedicare a reprezentării R.

Chineze. Proiectul, care, după

Convorbiri oficiale romăno-austriece
VIENA 17 (Agerpres).
Miercuri după-amiază au avut loc 

la Cancelaria federală a Austriei 
cohvorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și, cancelarul fe
deral al Austriei, Josef Klaus.

Din partea română au participai 
ntihistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul comerțu
lui exterior, Gheorghe Cioară, am
basadorul ; Republicii Socialiste Ro
mania la, Viena, Mircea Ocheană, 
Jedn Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului și Ion Morega, 
aSfunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

Acfiuni ce prevestesc 
fortuna

ale 
condus

. SALISBURY 17 (Agerpres).
Greutățile de ordin politic 

guvernului sud-rhodesian, 
cțe rasistul Ian Smith, se fac tot
mai mult simțite. Cîteva sute de 
studenți europeni și africani de la 
Salisbury ’au semnat o petiție a- 
dresată guvernatorului sud-rhode
sian Humphrey Gibbs, în care a- 
rată că el este singurul guvern 
legal al Rhodesiei. „Orașul Bulawa
yo, relatează agențiile de presă, 
's-а transformat într-un fel de cita
delă anti-Smith". După greva celor 
2000 
declară 
laterale 
ritățile

Din partea austriacă au partici
pat ministrul afacerilor externe, 
Bruno Kreisky, ministrul comerțu
lui și al reconstrucției, Fritz Воск, 
ministrul justiției, Christian Broda, 
secretarul de stat în Ministerul A- 
facerilor Externe, Cari Bobleter, 
precum și înalti funcționari ai Can
celariei federale, ai Ministerului A- 
facerildr Externe și ai Ministerului. 
Comerțului și Reconstrucției.

Convorbirile, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme de interes 
comun privind relațiile dintre ce
le două țări, precum și probleme 
ale situației internaționale, au de
curs într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

La sfîrșîtul convorbirilor a fost 
semnată convenția de asistentă ju
ridică între Austria și Republica 
Socialistă România.

Din partea română a semnat mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corngliu 
Mănescu, iar din partea austriacă, 
ministrul afacerilor externe al Aus
triei, Bruno Kreisky și ministrul 
justiției, Chiristian Broda.

A fost semnat, de asemenea, 
acordul comercial de lungă durată: 
dintre cele două țări.

Din partea română a semnat mi
nistrul comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară, iar din partea austriacă 
ministrul comerțului și al recon
strucției, Fritz Воск.

de 
de 
P.
cum se știe, prevedea recunoaște
rea reprezentanților guvernului R. 
P. Chineze drept singurii repre
zentanți legali ai Chinei la O.N.U. 
ți cetea, excluderea ciankaișistilor, 

47 de voturi pentru, 
abțineri. însuși 
țările cere 
Adunării 
procedural

le
un 
fa
de
11 

din

a obținut 
contra 47 și 20 de 
faptul că S.U.A. și 
sprijină au impus 
proiect de rezoluție
doptat în aceeași ședință cu 56 
voturi pentru, 49 împotrivă și 
abțineri), reafirmînd rezoluția 
anul 1961- care prevede majorita
tea de două treimi din voturi pen-

tru rezolvarea acestei probleme, 
constituie o recunoaștere a slăbi
ciunii poziției acestor țări, o în
cercare de a împiedica prin sub
terfugii procedurale, în contradic
ție cu normele Cartei, restabilirea 
principiului universalității acestei 
organizații, dorită de un număr im
presionant de delegații.

Deși proiectul „celor 12", care 
cerea restabilirea drepturilor R. 
P. Chineze în O.N.U. nu a fost a- 
doptat, majoritatea delegaților și 
observatorilor prezenți la sesiune 
consideră că rezultatul dezbateri
lor, în această problemă, consti
tuie o înfrîngere morală pentru 
delegația S.U.A., care s-a văzut a- 
bandonată chiar de unele state, 
care pînă acum sprijineau cu fide
litate poziția sa. Din acest punct 
de vedere este semnificativ votul 
în favoarea rezoluției acordat de 
Danemarca, Finlanda, Olanda, Nor
vegia, Suedia și alte țări nordice. 
Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că trei membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate — 
U.R.S.S., Anglia și Franța — s-au 
pronunțat pentru restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U. Reprezentantul Marii 
Britanii, lordul Caradon, a declarat 
că delegația sa a votat pentru pro
iectul de rezoluție al „celor 12", 
avînd în vedere că „guvernul R. 
P. Chineze este guvernul Chinei și 
exercită întregul control asupra 
teritoriului său".

LEOPOLDVILLE: Q ttOUă fază ÎH lllptft 
pentru supremație în Congo

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că pe 

scena vieții politice din Congo 
(Leopoldville) a început o nouă 
rundă în lupta pentru supremația 
politică în țară. Comunicatul prin 
care se anunța că președintele Ka
savubu a însărcinat din nou pe 
Evariste Kimba cu formarea nou- 

• lui guvern (demis ca urmare a ma
nevrelor lui Chombe) a provocat o 
reacție imediată în cercurile con
ducătoare ale partidului Convenția 
națională congoleză, al cărui lider 
este fostul premier Chombe. Intr-o 
declarație făcută agenției congole
ze de presă, Albert Kalonji, lider 
al Conaco, a anunțat că partidul 
său nu va participa la formarea vi 
itorului guvern prezidat de Kimba 
deoarece președintele Kasavubu nu 
s-a consultat și cu partidul Cona
co atunci cind l-a numit din nou 
pe Kimba în funcția de prim-mi- 
nistru. El a dezvăluit, totodată, că, 
după ce parlamentul a refuzat să 
acorde vot de încredere cabinetu-

lui Kimba, o delegație â Conaco 
— care deține deocamdată majori
tatea în parlament — a încercat 
de cîteva ori să aibă convorbiri 
cu Kasavubu, dar că de fiecare dată 
membrii delegației nu au fost pri
miți de președinte. Observatorii 
apreciază că Chombe și adepții 
săi au hotărît să dea președintelui 
Kasavubu și noului premier o nouă 
ripostă în cursa pentru acapara
rea puterii politice în care sînt 
angajate două principale grupări, 
ale lui Kasavubu și Chombe.

Din Leopoldville se relatează că 
Evariste Kimba intenționează să 
atragă de partea sa cîțiva adepți 
din tabăra lui Chombe, cărora se 
pare că este gata să le ofere unele 
posturi în noul guvern pe care 
urmează să-l formeze. Dacă Kim
ba va reuși să desprindă din gru
parea Conaco un număr suficient 
de deputati, el își va asigura o 
majoritate care să-i dea posibili
tatea să obțină votul de încredere 
din partea parlamentului.

de muncitori care se 
împotriva declarării uni- 
a independenței, auto- 

au pus în vedere sin
dicatelor din acest oraș să semne- 
ZCf. într-un termen de 14 zile an
gajamente de loialitate față de gu- 
vțrn.. Marți dimineața Ia Bulawa
yo. a avut loc o manifestație a 
3 000 de negri, îndreptată împotriva 
acțiunii ilegale a guvernului din 
Salisbury. Poliția, . care a intervenit 
pentru a împrăștia manifestația, a 
folosit gaze lacrimogene.

. Intre timp, secretarul general 
al Oranizației Unității Africane, 
Diallo Telli, a declarat că un nu
măr de 36 de state africane au 

partea secretaria- 
vederea convocă- 
minsteriale a or- 
a discuta criza

primit note din 
tului O.U.A. în 
rii unei sesiuni 
g anizației pentru 
din Rhodesia.

ЛІоі semne de tensiune la Santo Domingo
SANTO 

pres).
Situația

Dominicană

DOMINGO 17 (Ager-

Republica 
nou sem

ne de tensiune. Marți seara, se
cretarul pentru presă al președin
telui provizoriu Hector Garcia Go
doy a anunțat că toate trupele au 
fost consemnate în cazărmi ca 
urmare a unor zvonuri privind 
iminența unei lovituri militare; de 
stat de dreapta în orașul Santia
go, al doilea oraș ca mărime din 
această țară. In 
tățile au făcut 
fost luate toate 
se împiedica o
Imediat după aceea, comandanții 
forțelor armate dominicane au ă- 
nuntat că Sprijină guvernul pro
vizoriu.

' X- . * ' .’i 1

politică din 
cunoaște din

acelaș timp, autori- . 
cunoscut că au 
măsurile pentru a 
lovitură de stat.

Pregătirile în vederea răsturnă
rii actualului guvern dominican au 
fost' confirmate de ziarul „Washing
ton Post" într-un articol publicat 
de Drew Pearson. Ziarul scrie că 
ministrul apărării în guvernul pro
vizoriu de la Santo Domingo, co
lonelul Francisco Rivera Caminero, 

care își. regrupează forțele în 
apropierea capitalei dominicane și 
plănuiește o lovitură de stat" a 
transferat la sucursala din New 
York a băncii „First National City 
Bank" un cont de 53 milioane do
lari. Ziarul subliniază că Pentago
nul nu .este străin de activitățile 
conspirative ale ministrului domi
nican al apărării și a primit din 
partea serviciilor americane de 
spionaj ■ informații privind intențiile 
acestuia.

Pe de altă parte, elemente de 
dreapta au început acțiuni teroris
te în Republica Dominicană. Marți, 
la Santo Domingo, au fost aruncate 
două bombe asupra clinicii dr. An
gel Aquino, consilier al președin
telui provizoriu și asupra locuin
ței unei personalități politice fa
vorabile fostului președinte Juan 
Bosch. De asemenea, la Santiago, 
o grenadă aruncată în interiorul 
unei locuințe a ucis un copil și a 
rănit pe părinții acestuia. In ca
pitala
nouă demonstrație împotriva pre
zenței pe teritoriul tării a forței de 
intervenție a O.S.A. Cîteva sute 
de femei au manifestat în fața clă
dirii Ministerului Afacerilor ex
terne cerînd ca forțele O.S.A. să 
părăsească imediat țara.

dominicană a avut loc o

ф PRAGA. — La 16 noiem
brie, J. Lenart, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
a primit delegația guverna
mentală nigeriană condusă de 
Hief Festus Samuel Okotie- 
Eboh, ministru de finanțe. Au 
fost discutate probleme referi
toare la relațiile economice 
dintre cele două țări.

ф NEW YORK. — Dupd 
cum anunță agenția Maghreb 
Arab Press, U Thant, secre
tar general al O.N.U., și Dial
lo Telli, secretar general al 
Organizației unității africane, 
au semnat la New York un 
acord între O.U.A. și Comisia 
economică a O.N.U. pentru 
Africa. Acordul prevede asis
tență administrativă pentru 
conferințe și acțiuni comune 
in domeniul economic și so
cial.

ф ANKARA. — Un acord 
în baza căruia guvernul S.UrA. 
pune la dispoziția Turciei '5* 
credit în valoare de 5,8 ml*' 
1 ioane de dolari a fost sem
nat Ia Ankara. Această sumă 
se adaugă celor 74,2 milioane 
de dolari, acordați de S.U.A. 
guvernului turc, pentru finan
țarea programului de 
turi pe anul 1965.

4 SANTIAGO DE
— Guvernul chilian a 
celor 17 000 de greviști să se 
întoarcă la lucru in minele de 
cupru, care sînt paralizate de 
grevă de trei săptămîni. Gre
va a fost declarată la 23 oc
tombrie în semn de protest 
împotriva unei legi prin care 
statul chilian acorda noi pri
vilegii companiilor americane 
de cupru. La mina de cupru 
Chuquicamata s-au semnalat 
ciocniri între greviști și spăr
gătorii de grevă.

4 ACCRA. — Guvernul 
Ghanei a transmis un mesaj 
Secretariatului general al Or
ganizației Unității Africane în 
care cere convocarea imedia
tă a Consiliului ministerial, al 
O.U.A., în vederea examinării 
situației create în Rhodisjja. 
Secretariatul a făcut cunos
cut că a difuzat propunerea 
ghaneză celor 34 de state 
membre ale organizației, men- 
ționînd că pentru a fi adop
tată, ea trebuie să întruneas
că două treimi din votul sta
telor membre, respectiv a 23 
de țări.

ф LONDRA. — Sosirea 
timpurie a iernii a adus grave 
prejudicii regiunii industriale 
din centrul Angliei. In mai 
multe uzine ale companiei 
„British Motor Corporation" 
producția pe bandă rulantă a 
fost provizoriu sistată. In dis
trictul Birmingham aceeași 
companie a anunțat închide
rea altor 11 ateliere. 50 000 de 
muncitori sînt afectați de a- 
ceste măsuri. In parlamentul 
britanic au 
companiilor 
citate care 
nepregătite 
vremii.

ф BERLINUL OCCIDENTAL
— Opinia publică din Berii-' 
nul occidental este indignată 
de noile provocări, la care 
s-au dedat naziștii vest-ger- 
mani. După cum se știe, în 
ultimele zile, elemente nazis
te au încercat să incendieze 
casele unor cetățeni cu ve
deri progresiste și au desenat 
zvastici în locuri publice. 
Reacția opiniei publice a de
terminat politia din Berlinul 
occidental să ia măsuri pentru 
prinderea făptașilor, scop în 
care a fost promisă o re
compensă de 5 000 de mărci 
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impor-

GHILE. 
ordonat

fost aduse critici 
de gaz și electri- 
au fost surprinse 

în schimbarea
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