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După ce la sfirșltul primei luni 
din acest an a ocupat locul I în 
întrecerea pe exploatare — și a ex
tras peste prevederi 2 330 tone de

Anal ХѴШ

mineriiconduse de

In tovărășia schiunlor
va

♦

tovarășul 
sectoru-

lu-
120

din luna februarie ? 
telefonic, 
normatorul

1966 PRIMA 1LUI
■! ГимШиЬі игйрппиг Petroșani al PiC.R. și al Sfatului popular orășenesc

iile de partid 

pe schimburi 
puternice, active !

||HȚ1 К НИТИ)

ф В cerință importantă : respectarea 
riguroasă a repartizării membrilor de 
partid pe schimburi

i# Pentru întărirea exercitării dreptu
lui de control în sectoarele cu or
ganizații de bază pe schimburi

principalele probleme 
ale activității economi
ce, ale vieții de partid, 
adoptă măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii în 
domeniul analizat și 
repartizează membrilor 
de partid sarcini con
crete în vederea înde
plinirii acestor măsuri. 
Ca urmare, în sectoa
rele în cadrul cărora 
își desfășoară activita
tea, aceste organizații 
de bază obțin succese 
însemnate în realiza
rea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de 
întrecere. In sectoarele 
III, IV de la mina A- 
ninoasa, III de la mina

Crearea, cu prilejul 
adunărilor generale de 
alegeri din toamna tre
cută, a organizațiilor 
de bază pe schimburi 
în cadrul sectoarelor 
exploatărilor noastre 
numere a constituit o 
importantă măsură în 
scopul desfășurării unei 
munci politico-organiza- 
torice mai cuprinză
toare, • mai susținute 
pentru mobilizarea co
lectivelor de munci
tori, ingineri și tehni
cieni la înfăptuirea o- 
biectivelor puse prin 
directivele celui de-al 
ÎX-tea Congres al 
P.C.R. în fața industriei 
carbonifere. Constituite 
pe schimburi, organiza
țiile de bază miniere 
au posibilitatea să ana
lizeze operativ și con
cret situația realizării 
plugului, a. angajamen
telor de întrecere, să

- repartizeze membrii de 
partid la locurile de 
Bjuncă în raport cu ce-

' ânțele îmbunătățirii
- procesul»» de produc
ție.

Important 
asemenea, 
prin munca 
țiitor de 
schimburi

Petrila și altele, orga
nizațiile de bază au re
partizat comuniști la 
toate locurile de mun
că, în 
rile, și 
bilizat 
mineri, 
nicieni 
cu succes a sarcinilor 
de plan pe prima; lună 
a noului cincinal, a an
gajamentelor de între
cere luate în întîmpî- 
narea zilei de 8 Mai 
— cea de-a 45-a ani ■ 
versare a gloriosului 
nostru partid. Crearea 
organizațiilor de bază, 
pe schimburi a contri
buit nemijlocit la îm
bunătățirea muncii de 
primire și mai ales la 
creșterea rolului orga
nizațiilor de partid în 
organizarea și condu
cerea muncii pentru 
realizarea sarcinilor e- 
conomice.

toate schimbu- 
prin ei au mo- 
colectivele de 
ingineri și teh- 
la îndeplinirea.

(Continuare în pag 3-a)

afirmă în continuare
I

pînă ieri dimineață o depășire
590 tone cărbune; deci, de la înce
putul anului, un plus de 2 920 tone 
cărbune energetic, cea mai mare 

cărbune'energetic '— colectivul sec-' depășire cumulată între sectoarele 
torului IV de la mina Petrila, do
vedind vrednicie și pricepere în or
ganizarea muncii, continuă să se 
afirme și în această lună realizînd

La Pefrila

In aceste zile, la Petrila încep 
crările la fundația unui bloc cu 
de garsoniere. Noua construcție 
fi ridicată prin metoda cofrajului 
glisant — ceea ce va permite redu
cerea timpului de execuție cu 40-45 
de zile față de procedeul clasic — 
și va avea 10 nivele. Este pentru 
prima oară cînd în Valea Jiului se 
construiește un bloc .de acest tip.

In acest 
șantierul 
folosința
500 de apartamente și vor încheia 
lucrările de definitivare la o cen
trală termică.

an, constructorii de pe 
din Petrila vor preda în 
oamenilor muncii peste

Ședință de colegiu
11 Ministerul Minelor

♦

bazinului carbonifer al Văii Jiului.
Cine și-a adus îndeosebi aportul 

la realizările 
Ne-a răspuns, 
Cașotă Mihai, 
lui.

— Brigăzile
Ioniță Aurelian, Tănase loan, Cepă- 
lău Aurel și Szabo Carol, artificierii 
Călușeru loan și Sereș Andrei, lă
cătușii Gudju Marcel, Anghi Mihai 
și Simion Haralambie.

R E V O L T A

este, de 
faptul că 

organiza- 
bază . pe 

s-au asigu
rat condiții pentru e 
mai bună pregătire a 
adunărilor generale, 
pentru prezența tutu
ror membrilor de partid 

-la aceste adunări.
Activitatea desfășu

rată' de numeroase or
ganizații de bază pe 
schimburi confirmă a- 
ceșt lucru.
Sile de bază 
de- la mina 
B , 11 D de 
Lupeni, 3 A,

Organiza- 
1 B, 2 A

Uricani, 5 
la mina

4 В de la 
mina Aninoasa, 3 A de 
la. mina Petrila și al
tele țin cu regularitate 
adunările generale, a- 
nalizează în cadrul lor

ba Ministerul-Minelor 
a avut, loc o ședință de 
colegiu în care s-a ana- 
hset realizarea planului 
de investiții pe anul 
1965 șî au fost stabilite 
măsuri pentru asigura
rea condițiilor privind 
îndeplinirea planului de 
investiții pe anul în 
curs.

S-a subliniat cu acest 
prilej că în anul trecut 
au fost date în exploa
tare obiective importan
te, ca instalația de pre
parare a 
de fier de 
complexele 
șui Ursului 
Nouă, complexul pentru 
spălarea bauxitei de la 
Dobrești. A fost mărită 
capacitatea de. producție 
la flotațiile centrale de 
la Baia Mare și Bălan. 
S-au executat numeroa
se alte lucrări miniere 
și de suprafață care au 
contribuit la sporirea

minereurilor 
la Teliuc, 

miniere Le- 
și- Moldova .

capacităților de produc
ție, au fost date în fo
losință construcții șo- 
cial-culturale, pentru mi
neri, în special locuințe. 
Valoarea totală a in
vestițiilor realizate în 
cursul anului 1965 a fost 
mai mare cu 6 la sută 
față de anul anterior. 
Deși planul lucrărilor în 
subteran a fost realizat, 
planul de investiții al 
Ministerului Minelor nu 
a fost realizat în între
gime datorită îndeosebi 
rămînerii în urmă la 
construcțiile de suprafa- 

a unor 
în munca 
cît ■ și a 
respectiv

ță, ca urmare 
deficiențe atît 
constructorilor 
beneficiarului, 
ministerul.

Pentru îmbunătățirea 
în continuare a activită
ții de investiții, colegiul 
a adoptat măsuri meni
te să înlăture fenome
nele negative manifesta
te, să creeze premise

mai bune pentru înde
plinirea volumului spo- 
rit de -lucrări prevăzut 
pentrd acest an. Măsu
rile luate se referă în 
special la: asigurarea 
din timp a documenta
țiilor, îmbunătățirea cali
tății proiectelor, respec
tarea graficelor de. pro
ducție pentru punerea 
în funcțiune la terme
nele prevăzute- prin pla 
nul de stat a tuturor o- 
biectivelor, o mai strîn- 
să colaborare între be
neficiari, constructori și 
proiectanți, îmbunătățirea 
organizării și dotării 
Trustului de construcții 
și montaje miniere, îm
bunătățirea organizării 
în minister a activității 
de planificare și de ur
mărire tehnică a
tării prevederilor planu
lui de investiții la ni
velul direcțiilor gene
rale și al celor func
ționale. (Agerpres)

sultă, se bat, strică li
niștea vecinilor.

Așa trăiesc soții O- 
laru de ani de zile.

Copii "resc și încep 
să se : tarte, in afara 
familie, potrivit clîtna- 
tului din casă, 
cel mai mare 
copiii rămași 
lipsește de la
colindă străzile, cine
matografele, umblă prin 
restaurante, începe... să 
fure.

Tatăl: nu-1 - va certa 
pentru asta... și el a 
fost condamnat, la 3

Mircea. 
dintre 
acasă, 

școală.

execu-

din secția а Ш-а a F.F.A Lupeni, s-a evidențiat în ultimul an 
2 600 kg fire de mătase.

Mircea, mama a 
de crescut sin- 
trei copii-:- două 
și pe băiat. Gîttei 

era de 2—3

La Sfatul popular al 
orașului Petrila, Mircea 
Stejereanu este de mul
tă vreme in evidența 
minorilor cu educație 
neglijată. Din constată
rile colectivului de 
sprijin al autorității tu
telare rezultă că mino
rul este fiul din prima 
căsătorie a numitei O- 
laru Elisabeta din Le
nea.

Aceasta, încă de pe 
vremea cînd Mircea nu 
se născuse, a rămas 
văduvă, soțul murin- 
du-i într-tin accident 
la vînătoare. Născîndu- 
se și 
avut 
gură, 
fetițe
Mircea 
ani, mama s-a recăsă
torit cu Olaru Ion. So
ții Olaru, locuiesc de 
mulți ani in Lonea. 
Din căsătoria lor au 
mai rezultat încă patru 
copii. Fetele cele mari 
s-au căsătorit, iar soți
lor Olaru le-au rămas în 
grijă 5 copii. Olaru Ion 
este muncitor la mina 
II Lonea. Olaru Elisa
beta este casnică. Cu 
chibzuială, din ceea ce 
cîștigă soțul, familia 
poate trăi și copiii pot 
crește în condiții satis
făcătoare.

Dar chibzuiala lip
sește.

Soții Olaru au amin- 
doi viciul beției. Din 
această cauză, cind so
țul ia salariul, prima 
lui grijă este să cum
pere de băut. Sub in
fluența alcoolului, ma
ma uită de nevoile 
gospodărești, de haine, 
de alimente, de copii. 
Cind banii se termină 
și soții se trezesc, 
zeria din căminul 
ii Înmiește. Copiii 
bătuți, părinții se

PĂRINȚI 
ȘI 

COPII

de către 
Din an- 
efectuată

8 luni. Mama însă, că
reia Mircea îi lipsea 
din gospodărie unde a- 
cesta își avea „înda
toririle" Iui, începe 
să-l ademenească cu 
fel de fel de promisiuni 
și băiatul, firește, do
rește să se întoarcă a- 
casă. împărțit între 
două autorități familia
re, cumnat și mamă, 
Mircea scapă de sub 
controlul celei dinții și 
n-are de invățat decit 
răul de la a doua, ast
fel că își reia vechile 
deprinderi. La școală 
este declarat repetent 
în clasa a Vil-a. Aca
să, pe lingă vechile 
„îndatoriri" mai pri
mește una: să mun
cească pentru ă-și' cîș- 
tiga existența.

Părinții hotărăsc că 
el, „nefiind bun de 
școală", trebuie 
muncească, să-și 
pere cheltuielile 
prii și... să dea 
ceva și în casă.

sd 
aco- 
pro- 
cite

★

aii- 
lor. 
sint 
in-

ii
ii

Lo- 
găsit 
nu-i 

iei 
adu-

luni închisoare corec- 
țlonală pentru furt din 
avutul obștesc.

In anul 1964, Mircea 
este anchetat 
Procuratură, 
cheta socială
in cauză reiese că nu 
este un copil lipsit de 
însușiri bune. El îngri
jește acasă de cei pa
tru frați mai mici, 
spală. îi hrănește,
culcă. Este inteligent și 
la școală, unii profe
sori sînt de părere că 
Mircea ar putea de
veni un elev bun. Pen
tru că una din surorile 
lui mai mari dorește 
să-l crească și să-l su
pravegheze pe viitor, 
în scopul de a-1 în
drepta pe un drum bun, 
Tribunalul popular Pe
troșani, la cererea Pro
curaturii, îl încredin
țează sorei și soțului 
ei, mecanicul Mereuță 
Нагіе. Modești și cin
stiți, soții Mereuță, în
grijesc de Mircea vreo

La halda minei 
nea, Mircea și-a 
o „ocupație" care 
impunea nici un 
de obligație:
na cărbuni pe care a- 
poi ii vindea. Dar 
acești cărbuni se adună 
greu : mina aruncă ste
ril, iar cărbunele cel 
bun, curge cu vagoneții 
prin curtea minei, spre 
culbutor, de unde, scă- 
pind, pe benzile rulan
te, ajunge 
Cărbunele 
minei este 
din care,
lind vigilența paznici
lor, unii „culegători de 
cărbuni", iși umplu sacii.

în silozuri, 
din curtea 
fructul oprit 
zilnic,. înșe-

MARIA PATRUICA
procuror

(Continuare în pag. 3-a)

Diesel-electrice
Diesel

In locomotivele
au fost montate primele instalații 
de dirijare automată a conducerii 
pe liniile de cale ferată și în com
plexele feroviare. Ele sînt destina
te sporirii siguranței circulației 
trenurilor Ia viteze ce depășesc 
100 km pe oră, precum și în con
diții de vizibilitate reduse. Insta
lația recepționează automat pe lo

comotivă semnalele semafoarelor 
de pe linie, le descifrează și le 
transformă în indicații optice co
respunzătoare, atrăgînd în același 
timp atenția mecanicului și prin 
semnale acustice. Dacă mecanicul 
nu acționează pe haza indicațnlor 
primite, tot un dispozitiv automat 
special oprește trenul.

(Agespres)



Я См м resultete • fest tachetata Іімм ianuarie 7 ■ Ce factori au favorizat (sau 
tm frfnat) realizarea ritmică a planului ? ■ Ci Maerl «ar Merățai pi viitor rltml- 
вйаім profeacțioi ta exploatările csrtanifere din bazin t

C.C.VJ. tu M» 
11*6 — he*a de- 

Mv. ihfl. ОИ. ttîMCU, 
r lohfiic c.C.V.J., Mte 

ЙП0ШМ pfifi taellSafea iildl- 
«ttoruet principali iai planului
• mm anual i placul produc- 
tmi fente a fost realizat în

*• 100)3 ta tuta, 
i—fefelxtu is pute ptah 1 740 
Mtata ia producție netă a-a 
ам*ШШ ufi plus de 3115 
MBA Mt productivitatea pld- 
eBMaU a font depășit* eu 
Г* кОом. Rezultate buna 
*-*• eOCJhit *i to ceea ca 
«Ммрм rooHaarea sorturilor 
de Mteta аросмі pentru 
dam at ееимеосс la ea
se în prima lună a anu- 
tai s*au înregistrat depâ- 
ptti de 411 tone, respectiv, 
2*95 tone. Cu excepția E. M. 
L^seiu, case și-a realizat pla
nul husar dtunai în proporție 
de ЯК2 І* tută, deCi cu un 
—8  de 2269 ItJfie, toata 
I гй I sfii exploatări au depă- 
*B ptaanl luMr.

ttlMitnil realizarea plănu
ita M producție pe decâde, 
te Cdestatâ o rămlhere în 
nflăl ia primele zile ale 1U- 
Ofi la toate exploatările, fapt 
«■te • cauzat ta finele pri
toci decade un minus pe 
Mtobinat de 4 077 tone. La 
a*M minus au contribuit 
Mol* exploatările. In decada 
O tta răminetea In urmă a 
Mat recuperată de majorita» 
MB eXploatăr.lof țeu excep
tam E. M. Lupeni unde minu- 
tasl a fost de 
£. M. tfricani 
fetov^ătrindu-se 
nfe pbt4 dt- 28 
ZttjBul tuni!
ffefeotșra* și-au
Ml de producție, după cum 
tod indicat mei Sus. Rezultă; 
deci, că planul de producție 
na s-a realizat ritmic în de- 
eoda 1 la aceasta contribuind
* serie de factori, între care 
ătointan: Ca urmare a defi- 
ttetrtekw din ultimele zile 
•ta anului 1969 șt, în special, 
«* ziua de 31 decembrie, 
tocurile de muncă n-au fost 
pregătite temeinic pentru te» 
Începerea Uterului 
normal din prima zi a aUU- 
І*1.‘ Й4-а stfnjenit indiscipli
na th producție, mal ales la 
■Mele Vulcan, Lupeni și U- 
HCaml: deficiențele IU orga- 
ntaorea muncit De exemplu, 
ta E< M. Lupeni, datorită li
nei organizări defectuoase a 
transportului ia suprafață, 
preCUto și neexeCUtârii 14 
taap a reparațiilor la insta
lațiile de transport, sectoa
rele nil au foit aproviziona
te cu suficiente Vagonete 
poale. La majoritatea exploa
tărilor au fost dificultăți în 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție din cau
te lucrărilor de rambleere a 
abatajelor care mi s-au exe
cutat la timp, conform grâfl- 
celor. In urma înghețării 
Jiului II a lipsei de apă, lh 
MM de 8 ianuarie 1966 la 
preparația Petrila s-au pro
dus Statjfiâri îd flihcționarea 
instalațiilor, oprindu-se re
cepția cărbunelui de la el- 
plMtArile LohOa, Petfila și 
Aninoasa, ceea ce a cauzat 
o rămînere în urmă fată de 
planul zilnic de 946 tone.
Alte cauze care au condus 
ta nerealizarea ritmică a pla
nului se datoresc emanațiilor 
d* metan, precum si greuta- 
țltor In desfășurarea activi
tății de 1a suprafața minelor.

1* 

tata «i 
ritmice 
dMție 
cdrea combinatului a prăcft- 
■Mat e serie de măsuri, din 

1 792 tone și 
cu 435 tone) 
pe combinat 

tdhe. Pînă la 
ianuarie, ex- 
real list plă-

în rit®

scopul îmbunătățirii 
tn toate cGtnpartitnen- 
oaigurării îndeplinirii 
a planului de pre

ia exploatări, condu-

date linele au și fost puse în 
•pltoare. Dintte acestea men
ționăm : întărirea asistenței 
tehnice, a muncii de îndru
mare și control în schlmbu- 
tile II și ПІ. In acest scop a 
fost programat pe acuși e 
schimburi atlt personalul in» 
gihereSc din cadrul exploa
tărilor cit și al combinatului.

La flecare exploatare și u- 
nitate etan constituit colac- 
live de ingineri cu experien
ță, care studiază posibilitățile 
de îmbunătățire a organizării 
prbducției și a muncii, sta
bilesc măsurile necesare în 
acest scop, urmărind totoda- 
tl punerea imediată în apli
cate a măsurilrrt propuse.

La toate exploatările ie 
urmărește cu deosebită răs
pundere executarea Ia timp 
a lucrărilor de pregătiri îh 
vederea asigurării lifltei ac
tive de front, respectarea e- 
șalonării lucrărilor de ram
bleere • abatajelor conform 
grafitîfelor întocmite, realiza
rea poștalilor plăUlticate 14 
lucrările de întreținere, lh 
vederea menținerii în bună 
stare a căilor de transport și 
aedes la loeUrile de mttncă 
precum ți tdlosireâ jiidiclba- 
să a efectivelor de regie în 
scopul aprovizionării constan
te a locurilor de mutică CU 
materialele necesar*.

Considerăm că măsurile 
luate constituie premize si
gure pentru asigurarea rea
lizării ritmice a planului de 
către toate exploatările mi
nieri». Important pe viitor : 
să perseverăm in înfăptuirea 
tnăSlifllbr prbCbnizate, să fo- 
iosim mai complet condițiile 
existente.

Primă lună a anului ain în> 
cheiat-o cu o depășire de plan 
de 767 tone și cu o producti
vitate de 1,260 tone/post față 
de 1,223 tone/post prevăzut 
— a arătat iov. ing. EMIL 
MURU, Șeful E. M. Petrila. 
La capitolul ritmicitate am ră
mas deficitari doar în prima 
decadă, cu un minus de 332 
tone, deoarece preparația, dirt 
cauza unei avarii, nu ne-a 
preluat producția timp de 8 
ore. In rest am lucrat ritmic, 
am realizat planul zi de zi. 

.Ce factori au favorizat în
deplinirea ritmică a planu
lui ? în primul rînd ramble- 
erea le timp a abatajelor, 
apoi, aprovizionarea tehnico- 
materială optimă a exploată
rii de către C.C.V.J, Colecti- 
vul exploatării noastre a a- 
cordat, de asemenea, o deo
sebită atenție îndeplinirii pre
vederilor planului M.T.O., în
tăririi asistehței tehnice în
deosebi îti schimburile îl șl 
111, inclusiv dih partea ca
drelor dih conducerea ex
ploatării.

Realizarea ritmică a sarci
nilor de plan va constitui și 
pe viitor o preocupare de 
prim ordin pentru colectivul 
fniiieL In acest scop, vom 
persevera îndeosebi In urmă» 
(oarele direcții: respectarea 
cu Strictețe e graficului de 
intrare Si ieșlfb dih produc
ție a abatajelor, rambleerea 
•tatonată a abatajelor, cdn- 
torta programului stabilit. Ne 
propunem, de asemenea, re
distribuirea mai judicioasă a 
forțelor de muncă în cadrul 
exploatării și completarea e- 
feCtivelor sectoarelor 1 și îl 
fără să să ffldreăSCă electivul 
exploatării. De altfel, aceas
tă problemă, precum și al
tele privind organizarea ști
ințifică a producției, se stu
diată de Către Colectivul ne 
specialiști *1 minei și utth**-

CE CONCLUZII
AM TRAS
DUPĂ PRIMA LUNĂ?
ză să fie soluționată în mod 
eficient. Spre a itUbUhltiți 
aprovizionarea brigăzilor cu 
vagonete (punct nevralgic In 
activitatea minei) socotim ne
cesar ca preparația să preia 
o parte din Sterilul rezultat 
de la lucrările de investiții, 
mai ete* că mina Petrila nU 
dispune de Un teten propriu 
de Mlfeare, aceasta făcindii- 
se printr-un sistem improvi
zat, ceea Ce generează mari 
greutăți în activitatea minei. 
Cefeto, așadar, ca C.C.V.J. 
Să la în studiu propunerea 
noastră și s-o soluționeze fa
vorabil. Față de Direcție co
mercială avem, de asemenea, 
o cerință: să se eșaloneze 
astfel intrările vagoanelor îh 
depozitul dentral al minei 
Incit Să nu se creeze aglome
rații și de aici alocații pen
tru nedescărcarea la timp 
a vagoanelor.

* » <
Mina Vulcan, deși are o 

depășire dds677 tone pe pri
ma lună a anului, n-a reușit 
să lucreze ritmic din decada 
î-a, a subliniat tov. ing. 
IOAN SAbAU, șeful E. M. 
Vulcan. La 10 ianuarie am avut 
un minus de 1 129 tone. Ne- 
ritmicitatea din primele Zile 
ale anului se datorește greu
tăților legate de formarea 
celui de»al 6-lea sector care 
a fost îh curs de organizare. 
Dfe asemenea, două abataje 
din stratul 5 care au fost în 
pregătite lă acest sector au 
dat de lucrări vechi. O alta 
greutate care ne-a stînjehit 
mult a fost numărul exage
rat de absențe. Am lucrat în 
primele zile ale anului cu 
cîte 200 de posturi mai pu- 
tihe decît cele planificate. 
Ani îhtîfflpinăt grăutătl și la 
transport din cauza îngheță
rii ftînetor $i împingetbare- 
lof- de la puțul 10.

Cu ocazia unei analize fă
cute de comitetul de partid 
asupra activității exploatării 
în prima dfedadă, s-au etabb- 
rât măsuri efitlehte pentru 
remedierea factorilor ftlnă. 
pentru crearea uftor condiții 
Optime îh vederea realizării 
pianului în mod ritmic. Ast
fel, au fost luale măsuri peh- 
ttu etbparirea la suprafață a 
puțului 10, s-a Uitărit asisten
te tehnică mal ales In schim
burile iî șl Iii. Condudbrite 
sectoarelor au luat îh discu
ție situația tuturor brigărildr 
sub plan, stabilind măsuri 
pentru efeareS de condiții 
optime ia locurile de munca 
Ih vederea realllilril sarcini
lor de plan de Către toate 
brigăzile. De asemenea, pre- 
iiihUiar*!* au feel discutate 
p* schimburi cu toți maiștrii 

mtaieri. Pentru punerea in 
ordine a clllot de transport, 
incepînd din decada a П-a a 
lunii tt&CUte, efectivul de 
Ihtfețitiere a fost Olărit eu 
încă 60 persoane. Aceste 
măsuri, luate din timp, țt-au 
dovedit din plin eficiență : 
incepînd din decada a ii-a, 
mJna Vulcan șl-a realizat rit
mic, zi de zi, sarcinile de 
plan.

întărirea asistenței tehnice 
pe toate schimburile, ne Va 
preocupa în continuare, vom 
menține analizele decadele 
asupra situației brigăzilor 
rămase sub plan spre a se 
stabili măsuri operative în 
sprijinul redresării lor. Cu 
mai multă hOtătîre vom ac
ționa în vederea întăririi 
disciplinei în producție și 
folosirii raționale a efective
lor. Pe această linie sînt în 
cură de elaborare mai multe 
măsuri de către comisia de 
Specialiști din cadtui exploa
tării. Măsurile aplloate, cele 
propuse pentru aplicare vor 
crea premize figure ea, îfiee- 
pînd din luna ce urmează să 
îndeplinim planul ritmic, din 
prima decadă și chiar dih 
prima zi a fiecărei luni.

Tov. IOSIF LEDRfiR, șeful 
Ё. M. Aninoasa ne-a decla
rat :

De curînd s-a încheiat pri
ma lună de muncă din tlOUl 
cincinal. Deși depășirea de 
plan pe luna ianuarie nu se 
ridică la nivelul perioadei 
anterioare, bilanțul obțlftat 
este îmbucurător. Spun acest 
lucru finind seama de greu
tățile prin care a trecui sec
torul П, unde din cauza ne- 
regularității sttatetor 17, 18. 
13, a faliilor și laminărilor 
brigăzi de miriefi cunoscute 
pentru realizări valoroase, 
cum sînt cele conduse de tov. 
Heghedus Dăhllă, Astnaran 
del Augustin și altele, nu 
st-eu putut realiza planul ți 
astfel acest sector a rămas 
sub plan în luna lamiarte cu 
I 400 tone cărbune, 8»au pier
dut, de asemenea, peste 1 000 
tone de Cărbune In luna Ia
nuarie la abatajul frontal din 
sectorul 1, rămînere îh ur
mă cauzală de greutățile îti» 
itmpinate cu experimentarea 
noului sistem de armare cu 
«Itipi metalici $i grifizi 
IC6M1N. Totuși, la acest a» 
bata), unde s-a intrOdUa un 
transportor românesc Tft»3 șl 
care întrece așteptările, fllhd 
net superior celor folosite 
pînă acum, dăm bătălia pen
tru obținerea unei producti
vități mal mari decît cea 
realizată pine aCUtn.

Am arătat aceste gtbUtlîi 
pentru a sublinia că ttacă 
colectivul minei noastre e»ar 
fi pus un mate aceeht pe 
ritmicitatea realislrii planu
lui, n-ar fi putut realiza pre- 
limtaarui pe luna lamuri? 
Merită menționată tftlțtattva

COLOC
VIUL 

RiîMl- , 
CITAT»

conducerii sectorului IV care 
in mod conștient a creat ă 
rezervă de front și, dovedind 
elasticitate în plasarea efec
tivelor, a brigăzilor, a reușit 
să îndeplinească și să depă
șească ritmic planul. Colecti
vul sectorului III a fost, de 
asemenea, la înălțime. De
pășirea ritmică a planului de 
Către aCeste două șectoare a 
asigurat îndeplinirea planu
lui exploatării pe luna ia» 
huarie.

Analiza desfășurării proce
sului de producție arată însă 
că în privința ritmicității, 
mai sînt de rezolvat 0 șe
fie de probleme. In primul 
rînd este necesar ca, tn con
dițiile create prin îfltărifea 
asistenței tehnice în toate 
schimburile, să asigurăm în- 
deplihlrea planului din prima 
zi a fiecărei luni. Mai aven» 
însă de luptat CU factori su
biectivi, cu tendința dăună
toare de a nu face totul pen
tru realizarea planului din 
prima zi a lunii pe motiv că 
pină la silfșltui luaii „mai e 
timp". Evoluția realizării pla- 
hului în sectorul 11 pune 
pregnant in evidență această 
stare de lucruri. Astfel, in 
29 ianuarie, sectorul II a ex
tras 502 tone, în 31 ianuarie 
552 tone, pentru ca îh pri 
mele zile ale lunii februarie 
să intervină relaxarea: 408 
tone — în prima zi și 365 
tone în cea de a doua zi a 
lunii. Ar putea afirma oare 
tovarășii dih conducerea 
sectorului 11 că în acest in
terval scurt s-au schimbat 
atlt de mult condițiile de ză- 
cămînt ?

Șl încă un aspect care a» 
fectează ritmicitatea planu
lui t schimbările de efective 
ih brigăzi la flecare început 
de lună. Va trebui să facem 
aceste schimbări țihînd sea 
ma de necesitățile îmbunătă
țirii procesului de producție, 
interim brigăzilor ramase tn 
urmă șl in așa fel Incit 
schimbările să nu conducă la 
nerealizarea pianului în pri
mele Zile ale lunii.

Țihînd seama de faptul Că 
mina Ahlndasa ihtlmpină di
ficultăți din pricina Itanspot» 
tulul, este necesar sa flth 
mei mult ajutat) de C.C.V.J. 

ÎNDEPLINIREA RITMICA, Zî DE ZI, DECADA DE 
DECADA A PLANULUI DE PRODUCȚIE — tata o ce
rință primordială pentru colectivele exploatărilor noas
tre miniere, o condiție hotăritoare pentru realizarea 
integrala șl la toți indicatorii a sarcinilor de plan. 
Cum a fost satisfăcută aceasta cerință in prima lună 
a noului cincinal t Precum reiese șl din ancheta de 
iață, In prea mica masuri. Se impune deci o preocu
pare mai susținuta pentru îmbunătățirea continui a 
organizării producției șl crearea condițiilor tehnico- 
matetiale optime ta flecare loc de muncă pentru rea
lizarea pianului din prîaia Zi a flecarei luni șl evitarea 
asaltului ulterior psmlru recuperarea rămlneru ih 
ura*. Cu aai mult* hoterire trebui* luptat iapMtiva 
indisciplinei și a tendinței, mult criticata, ta s н aut- 
gura realizarea pianului din prima zi a ttocMM EthL 
deoarece mai e Шар ploi la sfîrșital hmîL

AoctaeU reoiiiată Ш 
ION DUREk

în ceea ce privește aprovi- 
tkmara* cu lemn, sciodura. 
armături mat.uice T.H. șt 
piese de schimb, Remediind 
deficientele de pihă acuta, 
colectivul exploatării поамее 
hi reafirmă hotariree de a 
persevera în realizarea rit
mică a planului *1 de a ta-
făptui astfel cu cinste anga
jamentul luat ta teUacata pa 
1966.

Colectivul й. M. OTicabi 
are garanția Că va îndeplihi 
ritmic Sarcinile de plan pe 
inul i960 și va extrage un 
plus de producție care îi va 
situa în rîndul unităților 
fruntașe ne»и relatat iov.
Ing. EUGEN COLIBABA, șeful 
minei. Acesta este răspun
sul ilOStru sintetizat la ănche-
tă. Analizînd felul în care 
exploatarea noastră a reali
zat sarcinile de ptan pe pri
ma luna din cincinal, rele
văm următoarele : la produc
ție brută, planul a fost rea
lizat în proporție de 100,89 
la sută, sarcina la producti
vitatea muncii s»a îndeplinit 
Îîi proporție de 103,5 la su
tă, iar la prețul de cost atn 
obținut o economie de 40 Обо 
lei. Un aport deosebit la rea
lizările exploatării l-a adus 
sectorul II care șl-a depășit 
sarcina de plan cU 2 277 tone, 
r&alizînd o productivitate de 
2,624 tone/post.

In cursul lunii ianttarie 
1966, producția a fost reali
zată ritmic cu excepția pri
melor zile alo lunii etnd 4M 
cauza unui număr ridicat de 
absențe nemOtivate s-a acu
mulat un mare minus de pro
ducție, pentru recuperarea 
căruia a trebuit să lucrăm 
dih răsputeri aproape to^*~ 
luna. Colectivul exploatării 
si-a concentrat toată atenția 
spre înlăturarea acestui fac- 
tor-frină indisciplina In 
prOcesul de producție. în ur
ma măsurilor aplicate am e- 
juhs ca timpul de lucru Să 
fie folosit mai rațional și e- 
ficient, asistența tehnică S-a 
întărit în toate schimburile, 
prin activitatea desfășurată 
de sindicat șl U.T.C, S-a creat 
o opinie puternică împotriva 
indisciplinei.

Colectivul minei UfkaAî 
privește cu încredere reali
zarea ritmică a sarcinilor de 
plan. De altfel îh acest scop 
au și fost luate o soție de 
măSufi : S-a asigurat linia 
de front ia nivelul sarcinilor 
de plan precum și abatajele 
de rezervă. S-a statornicit o 
preocupare mai mare pentru 
întreținerea și folosirea uti
lajelor, pentru întreținerea 
căilor de transport și a par
cului rulant. S-a întărit preo
cuparea privind aproviziona
rea tehhico-materială a tutu
ror locurilor de muncă. Co
lectivul de la E. M. Uricani 
este hotărit să muncească 
cu rodnicie Spre a-și înde
plini exemplar sarcinile ce-t 
revin in primul an a) cinci
nalului.



MONOLOG 
К UN 
ACOPERIȘ

Acoperișul blocului H al cartie* 
ruhii „7 Noiembrie" din Petrila a 
fost in una din zilele trecute mar
torul unui monolog neobișnuit. Dis
parat* de faptul c* In apartamentul 
20 de la ultimul etaj apa curge pe 
pereții interiori, locatara CosteChe 
Atena se urcase pe acoperișul cu 
priona pentru a afla cauza.

— Am să repar eu acoperișul, îșl 
apunea femeia in sinea ei, deoarece 
nu vid cum s-ar putea rezolvă alt
fel problema.

Si s*a apucat de lucru. întrebări 
Chinuitoare U frămintau însă creierii.

Cum de poate manifesta atita ne
păsare tovarășul Chioteanu lacob 
de la I.L.B. Petrila față de cererile 
noastre, ale locatarilor! Înțeleg să-l 
fi seattăt doar eu, dat a măi fost 
înștiințat de Minecan Gheorghe și 
de Popescu loan că in apartamente 
se infiltrează apa. Si cite nu l-au 
spus! Că sint nevolti să-șl mute 
mobila din colt în colt, că zugrăve
lile pereților s-au pătat, că pe alo
curi tencuiala umezită stă gata să 
le cadă tn cap... Ce mai încolo sau 
încoace — i-au spus totul. Dar el? 
Bl a promis totul. Fiecăruia dintre 
feclamanți i-a oferit cuvintele li
niștitoare : „întoarce-te acasă, to
varășe, că în cîteva ore va verii o 
echipă să execute reparațiile" Tare 
cumsecade e omul ăsta — îșl Zi
ceau oamenii, pierind mulțumiți de 
răspunsul primit. încrederea lor a 
fost însă înșelată. Au așteptat ei o 
zi spunîndu-și că, de bună seamă, 
iov. Chioreanu se va ține de cu- 
vînt șl va trimite o echipă în ziua 
uCpătoare. Zilele s-au scurs insă 
una după alta șl s-au adunat în 
săptămîni. Și ori de cîte ori au mai 
insistat oamenii, s-au ales tot cu 
promisiuni. Dar acum, gata 1 Eu nu 
mai cred în promisiuni. Prefer să-mi 
repar singură acoperișul ! îmi pare 
tău Să văd prăpădlndu-se frumuse
țea zugrăvelilor din apartamente, 
mă mustră conștiința la gîndul să 
nu fac nimic, iar blocul ăsta este 
al nosțru, bun obștesc și trebuie 
îngrijit, păstrat CU atenție. Totuși nu 
pot înțelege în ruptul capului un 
lucru — cum de se pot tolera în 
conducerea unității I.L.L. Petrila 
astfel de atitudini față de cererile 
oamenilor muncii.

Dacă manifestați îndoială cu pri
vire la adevărul relatat prin mono
logul de mai sue, tovarăși de la 
I.L.E. Petrila, vă puteți transforma 
îndoiala în certitudine cu ușurință. 
Furcedați pe firul sesizărilor. Aco
perișul nu-i reparat nici în pre
zent, cu toată strădania pe care a 
depUâ-0 locatara Costache Ai.

PETRU GĂJNĂ 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
10 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 5,06 Muzică populară din 
Moldova, 5,40 Piese vesele pentru 
fanfară, 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier, 6,10 Trei dan
suri de Hilda Jerea, 6,22 Jocuri de 
perechi, 6,30 Anunțuri și muzică, 
6,45 Salut voios de pionier, 7,00 
RADIOJURNAL. Sport, 7,15 Muzică 
ușoară; 7,30 Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente, 7,45 
MuZiCă ușoară, 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Valsuri din operete; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Otita și preveni
rea ei; 9,35 Fragmente din opera 
„Păcală" de Sabin Drăgoi, 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 10,30 Vreau să 
știu, 11,00 Tineri interpret! de mu
zică ușoară, 11,30 Muzică de Ion 
Dumitrescu la filmul documentai 
„Muntele Retezat", 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 12,10 Muzică populară 
interpretată de Ioana Crăciun și 
Pavel Tornea, 12,30 Aici... Timișoa
ra!,- 12,50 Concert de prlhz, 13,45 
Cîntece și prelucrări de Gheorghe 
Șoima, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
14,08 Muzică ușoară, 15,00 Arii din 
opere; 15,30 CONTRIBUȚII LA O 
MONOGRAFIE A CULTURII DE 
MASĂ , Seri de iarnă le căminul 
cultural; 15,45 Piese instrumentale; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport, 16,20 
Orchestra de muzică populară a

Excursii 
in străinătate 
prin O.NsT,

Oficiul Național de Turism «g«* 
niteazâ in luna martie numeroase 
excursii cu trenul peste hotare. In 
Polonia se pleacă în ziua de 7 ale 
lunii, pe traseul Cernăuți —- LvOV 
Varșovia, timp de zece zile, sau 
Cracovia -** Varșovia cu plecarea 
în Ziua de 20. Alte excursii cu o 
durată de patru zile sînt organiza
te în ziua de 9 în capitala Unga
riei și în 13 în capitula Bulgariei. 
O călătorie de șapte zile este pro
gramată 
Uniunea 
opt zile 
șinău și 
ziua de 20.

Tot 
mată 
timp 
pesta
tislava.

în ziua de 12 martie în 
Sovietică la Cernăuți și de 
cu vizitarea orașelor Ghi- 
Odesa, avlnd plecarea în

lună este progra- 
în Cehoslovacia,

în aceeași 
o excursie 
de zece zile pe ruta Buda-
— Praga — Brno — Bra-

(Agerptes)

(Urmare din pag. l-a)

Mircea, scăpat de grija școlii, 
s-a Situat lepede în fruntea „cu
legătorilor de cărbuni'1 și zilnic, 
de aproape un an, iși umple 2—3 
Saci din curtea minei Lonea 11, pro- 
ducind paznicilor o aprigă dorinjă 
de a-1 prinde și de a-1 da pe mina 
organelor de miliție.

Dar ptin curtea minei se gă
sește și fier vechi. Tatăl ii arată 
locutile de unde se poate lua. Mir
cea adună fierul, adună cărbuni, 
vinde, Iși predă parte de contri
buție în casă și iși păstrează și 
pentru el ceva bani de buzunar.

Familia ăr li liniștită dacă, din 
Cînd în cînd, organele de miliție, 
nu l-ar fprinde pe Mircea, nu i-at 
aplica tatălui cite o amendă pen
tru faptele fiului. Amenzile scad 
din „venitul" pe care îl aduce bă
iatul în casă și de aceea este as
pru certat și povățuit „să tute 
dat... să nu-1 prindă".

Mircea, în care însușirile bune 
n-au fost complet învinse de re
lele deprinderi, începe să se plic
tisească de viafa lui de „om în 
stare Să-și clștige existenta", iși 
dă seama că este exploatat, 
faptele lui adunîndu-se îl vor a- 
duce iar în iată autorităților, că 
este mare și că în realitate, n-are 
nici o ocupafie. Tîhjește după tim
pul cînd era elev, pionier. Iși amin
tește cu tristele că diriginta ala- 
sei a spus că are talent la desen 
și „ar putea ieși om din el". Se 
destăinuiește băieților de Vtttta 
lui și surorilor sale.

bună zi

ca

se re-Și... tntr-o 
voita.

Uotătlt, au
prematur, cu
trece peste pragul biroului de aii-

un ner de seriozitate 
pasul fără șOVdire,

Sfatului popular din Giurgiu, 16,40 
Cîntă Victdria de Los Angeles și 
Mario del Monaco, 17,15 DINAMICA 
INDUSTRIALĂ, 17,35 Figuri și mo
mente din istoria muzicii românești, 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 1N 
JURUL GLOBULUI; 10,13 Din co
moara folclorului nostru; 18,40 Frag
mente din opereta „Cîntărețul me
xican" de Lopez, 19,00 SEARĂ 
PENTRU TINERET, 20,00 fcADIOGA 
ZETA DE SEARĂ, 20,30 „Doi ochi 
frumoși" — muzică ușoară, 20,45 
Noapte bună, copii, 20,55 Muzică 
ușoară, 21,15 Cronica literară, 21,25 
File din albumul de romanțe, 21,45 
Cîntă Aida MOga, 22,00 RADIO
JURNAL Sport, 22,20 Un nume 
drag și o melodie, 22,53 Formația 
Xavier Cugat, 23,06 Săptâffiînlle 
muzicale budapestane —■ 1965. Con
cert Sibelius, 23,52 BUăBTtN DF 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO 
JURNAL. Sport. Buletin metee-ru- 
tier, 7,50 .Cîntece patriotice, 8,00 
Răsună cînteCul și jocul pe melea
gurile patriei, 8,30 Coruri din ope
re, 9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 9,30 
„6 melodie dintr-o mie1', 9,55 „Cîn- 
tărâți ai plaiurilor noastre": or
chestra de muzică populară a Ca
sei de cultură din Focșani și Ileana 
FIlipescu din comuna Spălnaca, re
giunea Cluj; 10,10 Muzică de balet,

Organizațiile de partid pe zchimburi 
puternicei асНее I

(Urmat» din pag. i-a)

Pentru ea crearea organizațiilor 
de bază pe schimburi să-și arate e- 
ficacitatea în toate sectoarele mi* 
nlere, este necesar să fie înlăturate 
unele neajunsuri care se manifestă 
îh activitatea lor. Unul din prlneipa* 
lele neajunsuri constă in faptul cl 
nu se respectă Itl toate cazurile 
repartizarea în schimbul organizației 
de bază respective a tuturdr mem
brilor de partid. Ață de exemplu, 
tovarășul Sorescu Constantin, locți* 
itorul secretarului organizației -de 
bază nr. 2 A de la mina Uricanl 
obișnuia să vină la lucru numai 
pe schimbul I pe motiv că e șef de 
brigadă și trebuie să se intereseze 
de repararea sculelor. De aseffie* 
nea, iov. Allonest loafi, secretarul 
organizației de ЬШ 3 A, Uzării 1 

Cu- 
mai 
este 
Sin-

Vedere moral, 
cerut să тип-

pU№t de 
învețe, a

chetă. Băiatul eu ochi de culoarea 
speranței, cu părul de culoarea au
rului și aramei, zvelt și cu - miș
cări măsurate, se deStăinuie. Cere 
stat, ajutor, ocrotire. Nu iși de
nunță părinfii, descrie faptele, iși 
povestește viafa. Dacă este nece
sar, va merge chiar intr-un institut 
de reeducare morală.

Ancheta cazului ti scos la iveală 
aspecte măi triste dacii cele 
noScute pi hă atunci: tatăl este 
tău dec it s-a crezut, iar mama 
lipsită de sentimentul matern, 
guta ei grijă in веса се-l privește 
pe fiul ei Mircea este ca acesta să 
nu-i pricinuiască vreo cheltuială.

Mama șl fiul au aceiași ochi, dar 
cită deosebire /... Ochii mamei pli
vesc reci, au culoarea beției și a 
egoismului; ai fiului sint plini de 
viată și privesc cu încredere.

$1 Mircea va ii ajutat să-și spo
rească încrederea în oameni.

La vîrsla de І5 ani, cînd legea 
consideră că minorul are discer- 
nămintul faptelor Sale, Mircea s-a 
manifestat ca o persoană care ști» 
ce are de făcut. A Cerut Să fie 0* 
crotit Împotriva părinților săi de
căzut! dlh 
a cerut să 
ceașcă.

In urma 
a fost repartizat în j 
T.C.M.M. Vd/ea Jiului — 
Locuiește într-un cămin 
rece In orașul Petroșani, 
privegheat șl ocrotit de 
toritatea tutelată in ceea ce pri
vește comportarea și continuarea 
învățăturii, iar muncitorilor, comu
niștilor din colectivul unde Mircea 
a fost repartizat să muncească, le 
revine grija de a-i îndrumă de a- 
curh înainte viafa și activitatea.

luate, minorul 
muncă la 

■ Petroșani. 
t muncito- 

Va li su- 
căite du-

măsurilor

10,25 Muzică ușoară; 16,40 Pagini 
orchestrale din operete, 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 11,07 Cîntece și 
jocuri, 11,30 Din țările socialiste;
11,55 Muzică de cameră de Gdsar 
Frank, 12,32 „In ritm de vals" — 
muzică de fanfară; 12,45 CPrul an
samblului de cîntece și jocuri „Cio- 
cîrlia", 13,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
13,00 Arii din operele lui PuCcini;
13.30 Orchestre de muzică ușoară,
14.30 Soliști și formații artistice de 
amatori, 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport, 15,10 „Imagini din Dobro- 
gea“ de Dlâffiăndi Gheciu, 15,30 Se- 
lecțiunl din opereta „Orfeu In ih- 
fern" de Offeribach; 16,00 „Melodii 
ascultate întotdeauna cu plăcere" — 
muzică de estradă, 10,30 Emisiune 
de basme, 17,00 RADIOJURNAL. 
Sport, 17,30 Cîntă fluiefașul IullCă 
Ungureanu, 17,40 Sfatul medicului: 
Otita și prevenirea ei; 17,45 Arii 
din opere, 10,00 Muzică de cameră 
de Tiberiu Olah, 18,15 ZIARE, ZIA-

nPtNiL 18,зп Anunțuri, re
clame șl muzică, 19,00 BULETIN 

19,03 Folclorul și tihefii 
săi interpreți; 19,30 „Popas la Vie- 
ria" — muzică de estradă; 19,50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevlelunii. In 
pauză, RADIOJURNAL, 29,00 „Cînt 
pentru tine” —* muzică ușoară, 22,30 
MOMENT POETIC; 22,35 Interpret! 
celebri ai muzicii lui Verdi; 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 
Musicfi ușoara, o,92 MfetriN Dl 
ȘTIRI.

OrgariiZățla de bază nr. 2 A de 
miiiă Dîlja, din numărul total 
24 membri de partid, 14 lucrau 

alte schimburi. Asemenea situații 
existat și în organizațiile de

Ioan, secretarul organizației de ba
ll 1 В de la mina Vulcan și alții 
Ш1 respectă întotdeauna schin urile 
organizațiilor de bază respective și 
din această cauză nu desfășoară o 
activitate la nivelul cerințelor. Mai 
sînt și alți membri de partid, care 
nu urmează organizațiile de bază 
respective în schimburile II și III. 
Așa de exemplu, la un moment dat, 
ІЙ 
la 
de 
în 
au 
bază § В da la mina Lupeni, 2 C 
de la mina Vulcan.

Această stare de lucruri se răs- 
frtnge nefavorabil și asupra prezen
tei la adunările generale, La una 
din adunările generale ale organi
zației de bază 2 G de la mlha Vul
can au fost prezent! numai 2* mem
bri de partid din totalul de 48, 16 
din cei absenți fiind la lucru în 
timp ce se tinea adunarea gene
rală.

Neporticiparea unor membri de 
partid le adunările generale face ca 
dezbaterea problemelor să nu se ri
dice la nivelul cerințelor. Toți mem- 
brii da partid, și mai alea cei care 
au responiabiiitâti pe brigăzi, pa 
schimburi, trebuie să-și aducă con* 
tribuția la stabilirea măsurilor tne* 
nite să ducă la ridicarea la plân a 
tuturor brigăzilor, realizarea indici
lor calitativi al producției, asigura* 
tea ritmicității producției.

Pentru ca organizațiile de bază 
pe schimburi să-$i IndeplinâsCă to
iul pentru care au fost create este 
necesar să se ia măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate. Toți

Producem 2200 de medicamente, 
reactivi și produse purificate

In acest an, producția de medica
mente a țării noastre va crește îh 
medie cu 10 la sută. Totodată, vor 
intra in fabricație cîteva zeci de 
sortimente noi. Actualmente indu
stria farmaceutică realizează arca 
2 200 de medicamente, reactivi și 
produse purificate.

Multe dintre medicamentele rea- 

ANUNȚ 
Grupul școlar C. F. R. din Timișoara,

Strada C. Radulescu nr. 1
ține examen de admitere pentru Școala de im* 
piegafi de mișcare în Zrua de 15 februarie 1966.

Se primesc numai bârbați, absolvenți ai șco
lilor medii, cu sau fârâ examen de maturitate, în 
vfrstâ de 18—38 ani, cu domiciliul stabil pe ra
sa Direcției regionale C.F.R. Timișoara.

înscrierile se fac prin toate stațiile C.F.R. sau 
la Grupul școlar C.F.R. Timișoara, pînâ în prezi
ua examenului, unde se pot primi șl informații 
suplimentare.

0. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

ANUNȚĂ
Hfarl reduceri de preturi 

numai între 31 ianuarie și 26 februarie 
1966 la articolele specifice sezonului rece

S CONFECȚII M TRICOTAJE 
1 ARTICOLE DE GALANTERIE 
Ц TiSÂTVRl № încălțăminte

Sortimente bogate, moderne și de calitate ,

membrii de partid, fără aici o excep
ția, Să lucreze Itl schimbul organi
zației de bază din care fac parte. 
Trebuie trase la răpundere cadre
le din conducerile sectoarelor Care 
fără motive întemeiate și fără acor
dul birourilor organizațiilor de ba- 
8* MU âl comitetului de partid pro
gramează membrii de partid pe alte 
schithburi,

Legat de exercitarea dreptului de 
control asupra conducerilor tehnico- 
edministrative ale sectoarelor unde 
s-au creat organizații de bază pe 
schimburi, este necesar ca birourile 
organizațiilor de bază să fie Con
vocate lunar de comitetul de partid 
în ședințe pe sectoare, tn Cadrul 
cărora să aducă la cunoștința con
ducerii sectorului problemele rezul
tate din dezbaterile adunărilor ge
nerale în scopul luării de mâluri 
pentru îmbunătățirea activității e- 
conomice. De asemenea, să se con
voace semestrial adunări generale 
ale' comuniștilor din sectoarele res
pective, pentru dezbaterea tUtUTor 
problemelor care se ridică la nive
lul conducerilor sectoarelor.

Indrutnînd ți ajutlnd organizațiile 
de bază pe schimburi să-și îndepli
nească sarcinile care le stau în 
față, lulnd măsuri pentru înlătura
rea lipsurilor care mai există, co
mitetele de partid din cadrul exploa
tărilor miniere vor ridica la uh ni
vel mai înalt întreagă muncă de 
partid, vor asigura desfășurarea u- 
nei susținute munci pâlitlCO-Ofga- 
niaatorice în vederea îndeplinirii cu 
succes a prevederilor cincinalului, 
a angajamentelor de întrecere pe 
1906.

lizate In fabricile românești sînt 
cunoscute și apreciate pe piața 
externă. Ele sînt exportate în nume
roase țări printre care Anglia,A- 
ustria. Argentina, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Franța, R. F. 
Germană, India, Italia, Iugoslavia, 
S.U.A., U.R.S.S. și altele.

(Agwprss)
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ШВЯЖА & De la trimișii spe- 
ftjjpița* : Luni seara Alexan- 
Mfeana, prim-vicepreședinte 

стпмвИмііпі de Miniștri, condu- 
cAnl delegației guvernamentale 
■șAne; a oferit un dineu la Am- 
tilMda română din Londra. Au 
IHSUclisf Michael Stewart, minis- 
tnd ■ afacerilor externe, George 
Aon, ministrul economiei, Dou- 
jhc Jay, ministrul comerțului, 
Rad Cousins, ministrul tehnolo
gei, Fred Peeart, ministrul agri- 
caftarii, Walter Padley, ministru 
de etai la Foreign Office, Roy Ма
ма, ministru de stat la Ministerul 
Cbmerțului, și alte persoane ofi-

de F. H. 
mentului 
trice, de 
uzinei.

Marti 
mentală 
xandru 
ședințe

S. Brown, șeful Departa- 
central al energiei elec- 
conducători și ingineri ai

Aviația americană continuă 
raidurile asupra
S Al 14-fea avion fără pilot 

și 872 avioane atacatoare 
doborîte

R. D. Vietnam

.An hiat parte, de asemenea, 
■rmbrii delegației guvernamentale 
■Moâne și ambasadorul tării noas
tre la Londra.

In cursul dineului Alexandru Bîr- 
■deanu și Michael Stewart au 
rostit toasturi.

★
LONDRA 8. — De la trimișii spe

ciali Agerpres: Marți, tovarășii 
Gbeorghe Cioară și George Maco- 
vescu, membri ai delegației guver
namentale române, precum și Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul ță
rii noastre Ia Londra, au făcut o 
vizită la centrala atomo-electrică 
de la Bradwell, pe țărmul Mării 
Nordului. Ei au lost însoțiți de 
Frederick Lee, ministrul energiei 
al Marii Britanii și de Leslie Charles 
Glass, ambasadorul britanic la Bu
curești. La uzină ei au fost primiți

★
seara, delegația guverna- 
română, condusă de Ale- 
Bîrlădeanu, prim-vicepre- 

al Consiliului de Miniștri,
a asistat la spectacolul de balet 
„Lacul lebedelor", la opera „Covent 
Garden" din Londra. Delegația a 
fost însoțită de James Callaghan, 
ministrul finanțelor al Marii Brita
nii, George Thomson, ministru de 
stat la Foreign Office, și alte per
soane oficiale.

După spectacol, James Callaghan 
a oferit un dineu în cinstea dele
gației guvernamentale române.

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
V.NA. anunță că la 7 februarie, 
In apropierea orașului Hanoi a fost 
doborît un avion militar american 
de recunoaștere fără pilot. Acesta 
este al 14-lea avion fără pilot do
borît deasupra Vietnamului de nord.

Pe de altă parte, la 6 februarie, 
numeroase formațiuni de avioane 
americane,' decolînd de pe navele' 
port-avidn ale flotei a 7-a de la 
bazele din Vietnamul de sud au pă
truns -în spațiul aerian al R.D.Viet
nam, bombardind și mitraliind nu
meroase regiuni populate și obiecti
ve economice din provinciile Nghe

An, Thanh Hoa și Lai Chau. In zi
ua de 7 februarie, avioanele cu re
acție americane au continuat raidu
rile asupra R.D. Vietnam, In nordul 
provinciei Nghe An a fost doborît 
un reactor american iar pilotul a 
fost capturat. In total, deasupra 
Vietnamului de nord au fost dobo- 
rîte pînă în prezent 872 avioane a- 
tacatoare.

HONOLULU

-1

Expresia 
limbajului forjei

Adunarea generală
a Academiei de Științe a U.R.S.S

Cbemarea studenților 
da Ecuador la greva generală 
patru înlăturarea 
jartei militare

QUITO 8 (Agerpres). — Federa- 
ția* studenților din Ecuador s-a a- 
dresat tuturor păturilor populației 
tării, chemîndu-le să declare gre
vă generală pentru înlăturarea jun
ta militare instituite în această ța
ră. Studenții’ ecuadorieni se află în 
prezent într-un conflict deschis cu 
autoritățile guvernamentale, întru
cât acestea -încearcă să se ames
tece în viața universitară și să 
trîngă libertățile cetățenești.

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: La 
7 februarie au început lucrările a- 
dunării generale anuale a Acade
miei de Științe a U.R.S.S. In cuvîn- 
tul său introductiv, acad. M. V 
Keldîș, președintele Academiei, a 
înfățișat principalele realizări ști
ințifice obținute în septenal și sar
cinile oamenilor de știință sovie
tici în actualul cincinal. El a subli
niat că o dezvoltare furtunoasă au 
cunoscut cercetările in domeniul 
spațiului cosmic și că rezultate im
portante au fost dobîndite în fizi
ca nucleară și radioelectronică.

s-a oprit apoi asupra 
și sarcinilor matematicii 
de calcul, fizicii corpului

Vorbitorul 
succeselor 
și tehnicii 
solid și chimiei. El a amintit tot
odată despre succesele obținute în 
noile ramuri ale biologiei. In în
cheiere, acad. M. V. Keldîș a a- 
bordat probleme privind ridicarea 
eficienței cercetărilor științifice și 
aplicarea în ritm mai rapid în pro
ducție a rezultatelor acestora.

In continuare acad. N. M. Sisa- 
kiari, secretar științific principal al 
Prezidiului Academiei 
U.R.S.S., a prezentat 
privire la activitatea 
anul 1965.

de Științe a 
raportul 
științifică

cu 
in

res-

N URMA CUTREMURULUI 
IMN REGIUNEA AKARNANIA

A-'ATENA 8. — Corespondentul 
gerpres, ■ C. Alexandroaie, transmi
te In urma cutremurelor înregis
trate în regiunea Akarnania, au ră
mas fără locuințe 16 000 de oa
meni. Au suferit avarii mari 41 de 
sate, din care 21 au fost complet 
distruse. • Victimele omenești sînt, 
din fericire, relativ mici — un 
moft’ și 70. de răniți. Numeroase 
vite au fost’ însă ucise, iar cele 
care au scăpat sînt amenințate să 
moară de foame, întrucît furajele 
au fost îngropate sub pămîntul care 
s-a prăbușit. Cutremurele și pră
bușirile de terenuri continuă.

Guvernul continuă să trimită a- 
limente, medicamente și paturi si- 
nistraților care trăiesc în această 
regiune muntoasă.

încheierea vizitei delegației 
guvernamentale ungare în R.A.U.

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — In 
încheierea vizitei în R.A.U. a de
legației guvernamentale a R. P. Un
gare condusă de Gyula Kallai, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
fost dat publicității un comunicat 
comun în care se arată că rela
țiile dintre cele două țări se dez
voltă în mod favorabil, în spiritul 
prieteniei, colaborării largi, respec
tului reciproc și egalității în drep
turi.

in cursul vizitei au fost sem
nate un acord comercial pe termen 
lung, acordul cu privire la colabo-

rarea economică și tehnico-științi- 
fică, acordul privitor la colabora
rea în domeniul presei și turismu
lui și planul de colaborare cultu
rală și tehnico-științifică dintre cele 
două țări.

Gyula Kallai a invitat o delega
ție a Uniunii Socialiste Arabe și 
pe primul ministru Zakaria Mohi- 
eddin să viziteze Ungaria.

★
ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 

La 8 februarie Gyula Kallai, a so
sit în capitala Etiopiei într-o vizită 
care va dura pînă la 11 februarie.

• PEKIN. Agenția China 
Nouă anunță că deasupra Chi
nei de sud-vest a fost doborît 
un avion militar american de 
recunoaștere fără pilot, care 

* pătrunsese în spațiul aerian al 
R- P. Chineze.

ф LONDRA. Intre 1—26 martie 
va7 avpa loc la Londra tradiționala 
expoziție de mobilă „Ideal Home" 
la care vor participa numeroase 
țări, intre care și Republica So
cialistă România. In cadrul standu
lui întreprinderii „Exportlemn" vor 
fi. prezentate garnituri de mobilă 
stil'și'mobilă modernă. De aseme-

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Zia
rul belgian „Le Drapeau Rouge" 
a publicat marți declarația Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
feritoare la actuala 
mentală din țară și 
gelui Baudouin de 
rerea de demisie a

„Actualul guvern 
rezolvat nici una din problemele 
aflate la ordinea zilei în țară" — 
se subliniază în declarație. Impozi
tele, prețurile și cheltuielile mili
tare continuă să crească. De ase-

din Belgia, re- 
criză guverna- 
la refuzul re- 
a accepta ce- 
guvernului. 
belgian nu a

menea, minele și întreprinderile 
industriale șe închid, iar cheltuie
lile destinate asigurărilor ' sociale 
sînt Teduse.

In fata acestei situații. Partidul 
Comunist din Belgia cheamă pe oa
menii muncii din întreaga țară să 
continue lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor sindicale, pentru 
elaborarea unui nou program al 
mișcării muncitorești și în vederea 
contracarării unor planuri vizînd 
formarea unui guvern care să nu 
mai fie subordonat parlamentului.

PE SCURT
nea, vor fi expuse piese de mic 
mobilier stil.

• CAIRO. Agenția France Preese 
anunță că Algeria a prezentat Con
siliului Ligii Arabe reunite la Cairo 
un proiect prevăzînd modificarea 
cartei acestei organizații. Proiec
tul sugerează introducerea unor 
clauze prin care țările membre se 
obligă să promoveze o politică de 
neangajare' și să nu participe la 
pacte sau alianțe militare.

P MOGADISCIO. Comitetul Cen
tral al Partidului Liga tineretului 
din Somalia (S.Y.L.) a hotărît să 
excludă din rîndurile sale pe Ah
med Scheik Mohamed Absie, pre
ședintele Adunării Naționale, pen
tru faptul că acesta 
neie „abateri de la 
partidului".

ar fi comis u- 
regtilamenful

• ROMA. In 
activitatea vulcanului 
intensificat. Riuri de 
txndescentă care sînt 
din craterul principal
să - necontenit spre Valle del

ultimele zile 
Etna s-a 
lavă in- 
aruncate 

se revar-

322, automat 269.

HONOLULU 8 (Agerpres). — în
trevederile „la nivel înalt" ameri- 
cano-sud-vietnameze, care s-au des
chis luni la Pearl Harbour, în Ha- 
way, au luat sfîrșit. Președintele 
Johnson a anulat o întrevedere su
plimentară prevăzută pentru marți. 
Convorbirile au durat, de fapt, 
doar trei ore, în cursul cărora pre
ședintele Johnson a exprimat do
rința guvernului S.U.A. „de a mer
ge pină la capăt" în intervenția din 
Vietnam. Partea sud-vietnameză a 
cerut intensificarea măsurilor mili
tare împotriva forțelor de .elibera
re, precum și a bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam.

Președintele Johnson a anunțat 
că vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, va pleca miercuri la 
Saigon la invitația delegației sud- 
vietnameze, pentru a continua în
trevederile „la nivel înalt" în lu
mina dezbaterilor de la Pearl Har
bour. De la Saigon» Humphrey va 
pleca în 
tice, care 
cate.

Pentru stabilizarea 
situației politice din Grecia 

Programul 
propus de E.D.A.

ATENA 8. — Corespondentul fi- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul Executiv al Partidu
lui E.D.A. a propus tuturor parti
delor politice din Grecia un pro
gram menit să ducă la stabilizarea 
situației politice din țară. In pro
gramul dat publicității la Atena se 
preconizează începerea unui dialog 
între partide, indicînd în acest sens 
un număr de puncte care să stea 
la baza discuției, printre care : con
damnarea hotărîtă și respingerea 
oricăror tendințe de dictatură; or
ganizarea în termen de trei lupi a 
alegerilor sub un guvern de ser
viciu care să se bucure de încre
derea generală, capabil să asigure 
desfășurarea liberă și imparțială a 
alegerilor, potrivit sistemului elec
toral proporțional simplu; garanții 
pentru participarea la campania e- 
lectorală a tuturor partidelor, in
clusiv a Partidului Comunist din 
Grecia, adoptarea hotărîrii comune 
de a nu ridica, în 
problema regimului

Totodată, E.D.A. 
tuturor persecuțiilor
mentelor democratice și dizolvajea 
organizațiilor secrete de dreapta.

Observatorii politici din capitala 
Greciei apreciază propunerile parti
dului E.D.A. drept un document 
plin de răspundere, realist și ac
ceptabil pentru toate partidele po
litice care într-adevăr doresc pa 
tara să 
normală.

Ziarul 
punctul 
anunță că guvernul Stephanopoulos 
nu va da curs propunerilor EJXA^ 
întrucît ele cer stabilirea datei tk- 
legerilor, considerate de guvern ne
potrivite pentru etapa actuală

etapa actuală, 
politic al țării, 
cere încetarea 
împotriva ele-

alte șase capitale asia- 
nu au fost încă specifi-

★
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Senatorul Wayne Morse, membru 
al Comisiei senatoriale pentru afa
cerile externe, a dat luni publici
tății o declarație în care arată că 
poziția adoptată de președintele 
Johnson la conferința de la Hono
lulu „constituie o batjocură a a- 
pelurilor sale de pace adresate Na
țiunilor Unite pentru a-1 ajuta să 
pună capăt războiului" din Viet
nam.

doresc
se întoarcă la o situație

A 18«a aniversare 
a Armatei populare 
coreene

PHENIAN 8 (Agerpres). — In 
capitala R.P.D. Coreene a avut loc 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a Armatei 
populare coreene. Au participat Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și alți conducători de 
partid și de stat. Raportul la adu
nare a fost prezentat de generalul 
de armată Țoi Gvan, șeful statului 
major al Armatei populare coreene.

Sondaje în vederea 
retragerii trupelor O.N.U. 
din Cipru

NICOSIA 8 (Agerpres). - ba 9 
februarie urmează să sosească la 
Nicosia, Jose Rolz Bennet, consi
lierul politic al secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant. Observa
torii politici din capitala Ciprului 
subliniază că în timpul șederii sale 
la Nicosia, Bennet va avea între
vederi cu președintele Makarios, 
cu liderii ciprioților turci, precum 
și cu funcționarii O.N.U. aflați în 
Cipru asupra posibilităților de re
tragere parțială sau completă a 
trupelor care compun forța O.N.U. 
în insulă.

Ancheta în „cazul Ben Barka"
PARIS 8 (Agerpres). — La Paris 

continuă ancheta în „cazul Ben 
Barka". In cursul zilei de luni ju
decătorul de instrucție Zollinger a 
luat parte la confruntarea dintre 
Antoine Lopez, șef de escală la 
aeroportul Orly, agent al Serviciu
lui de documentare externă și con
traspionaj francez și Marcel Le 
Roy, șeful direct al lui Lopez în 
serviciul de contraspionaj. In cursul 
confruntării. Marcel Le Roy, care 
pînă în prezent declarase că nu 
știe nimic în legătură cu răpirea 
liderului marocan Ben Barka, a re
cunoscut că Antoine Lopez îl pu
sese la curent cu o serie de pro
bleme privind răpirea lui Ben Ват
ке de către poliția secretă maro-

cană încă de la 
prilejul anchetei

octombrie. Cil 
reieșit că lui 

fost propuse 
sume impot-

la 31 oc- 
mai multe 

Marcel Ее 
o serie de

12
a

Georges Figon i-au 
de poliția marocană
tante de bani pentru a participa 
la răpirea lui Ben Barka. La rîndul 
său, Antoine Lopez a declarat Că 
în ziua de 29 octombrie, ziua ră
pirii lui Ben Barka, și 
tombrie, a telefonat de 
ori la domiciliul lui' 
Roy, căruia i-a furnizat
detalii privind răpirea lui Ben Bar
ka, precum și a locului unde a fost 
dus acesta. Referindu-se la aceste 
depoziții, Marcel Le Roy a relevat 
că nu-și mai poate aduce aminte 
decît foarte vag cele menționate 
de Lopez. Ancheta continuă.
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