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Ștafeta meseriei 
pe mîini bune

MÎNV1TORH 
DE VALORI

In fiecare oră din zi ori noapte, 
stația C.F.R. Petroșani cunoaște o 
mare afluență de călători și măr
furi. La sosirea sau plecarea trenu
rilor forfota e și mai măre. In aces
te momente, întregul peron pare 
un furnicar din care sînt nelipsiți 
mînuitorii de valori de la oficiul 
P.T.T.R. Petroșani И, a cărui activi
tate se desfășoară în gară. Cu că
rucioarele de peron ei scot din ma
gazia oficiului colete, saci cu cores
pondență, ziare și reviste.

Să-i însoțim puțin pe acești mun-

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI

citori pentru a ie cunoaște activi
tatea.

In magazia oficiului poștal din 
gară au intrat, în numai 24 de ore, 
pește 1 500 colete, în afara miilor 
de corespondențe, ziare, reviste, 
ele. Iată-1 pe tov. Velea loan, mî- 
nuitqr de valori, ocupat cu mesage
ria, poșta și toate celelalte. întoc
mește formele de însoțire a colete- 
lor, face cartarea corespondentei pe 
direcții, ajutat de Sfîrlogea Titus. 
Urmărim mai departe procesul aces
tei munci. La serviciul de cartare 
pe localități > și- vagoane poștale lu
crează intens tov. Căpățînă loan. 
De munca lui depinde în bună mă
sură ajungerea scrisorilor la timp 
Ia destinație.
'Sosesc vagoanele poștale nr. 19-20 

și 231-232. Din ele trebuie descăr
cat tot ce e destinat Văii Jiului și 
încărcată mesageria și poșta ce se 
expediază din aceste localități. Mi
nutele de oprire în stație pot fi nu
mărate pe degete. Mînuitorii de 
valori abia apucă să încarce și să 
descarce vagoanele, că își și face a- 
pariția un alt tren cu vagon poștal. 
Și așa, munca continuă zi de zi, din 
zori și pînă în noapte.

...Dimineața găsești la locul de 
muncă sau acasă, ziarele și reviste
le la care ești abonat. Ți-a venit 
poate o scrisoare sau un aviz pen
tru colet poștal. Toate acestea au 
trecut prin mîinile mînuitorilor de 
valori, ale lucrătorilor oficiului poș
tal din statia C.F.R. Satisfacția că 
răspunsul așteptat a sosit la timp, 
că ziarele și coletul le-ai primit fă
ră întîrziere și în bună stare are 
materializată în ea o părticică din 
munca acestor oameni.

C. IOAN

PRIMA LUNA A ANULUI A 
FOST ÎNCHEIATA DE COLEC
TIVELE EXPLOATĂRILOR MI
NIERE DIN BAZINUL VĂII 
JIULUI CU O DEPĂȘIRE DF 
PLAN DE 1 740 TONE CĂRBU
NE. LA ACEST PRIM BILANȚ 
AL ANULUI I960 ȘI-AU ADUS 
CONTRIBUȚIA — REUȘIND, 
ÎN POFIDA GREUTĂȚILOR 
GENERATE DE ANOTIMPUL 
DE IARNA, SĂ REALIZEZE ȘI 
SA DEPĂȘEASCĂ PLANUL DE 
PRODUCȚIE — TOATE EX
PLOATĂRILE DIN BAZIN — 
CU EXCEPȚIA MINEI LUPEN1 
CARE A ÎNREGISTRAT O 
PIERDERE DE 2 269 DE TONE 
CĂRBUNE. DE CE, A RĂMAS 
ÎN URMĂ, NU A REUȘIT SA 
ȚINĂ CADENȚA CU RITMUL 
GENERAL, TOCMAI CEA MAI 
MĂRE EXPLOATARE DIN BA 
ZIN? CARE SÎNT FACTORII 
CE DETERMINĂ CA ACEST 
COLECTIV CU O VECHE TRA
DIȚIE A VREDNICIEI SĂ BA
TĂ PASUL PE LOC ?

AM CĂUTAT RĂSPUNS LA 
ACEASTĂ ÎNTREBARE LA 
OAMENII MINEI.

• In atelierul de tim- 
plărie al I.O.I.L. Petro
șani a început ieri exe
cutarea unui nou și mo
dern prototip de cana
pea și fotoliu cu tapi
țerie de burete. La exe
cutarea prototipului lu
crează tîmplarul Biro A- 
lexandru, unul din cei

Sonda 5 366 Vulcan. Sondorul Călin Vasile și ajuto
rul său Suoan Vasile demontează prăjina de antrenare 
pentru a începe extragerea garniturii de foraj.

mai pricepuți lucrători 
calificați din industria 
locală.

• In cadruj joii de 
tineret de astăzi. Ia clu
bul muncitoresc din U- 
ricani se va ține. Ia ora 
17, un jurnal vorbit, cu 
tema: „Marile drepturi 
și libertăți de care ne 
bucurăm". Jurnalul vor
bit a fost pregătit spe
cial pentru tineret, de 
către colectivul bibliote
cii clubului, cu concursul 
tov. Iacob loan, Mano-

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul aniversării 

eroicelor lupte ale ceferiștilor
„Ziua ceferiștilor" și aniversarea eroicelor lupte ale 

muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie—februa
rie 1СЗЗ au fost sărbătorite miercuri după-amiază în 
cadrul unei adunări festive, organizată de Consiliul 
sindical al orașului București. In sala de festivități a 
Ministerului Căilor Ferate, unde a avut loc adunarea, 
erau prezenți tovarășii Dumitru Simulescu, ministrul 
căilor ferate, Alexandru Grecu, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Uniunii sindicatelor muncitorilor 
din întreprinderile de transporturi și telecomunicații, 
Ion Savu, secretar al Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., ceferiști participanți Ia grevele și luptele re
voluționare din 1933, activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, muncitori din unitățile C.F.R. și 
din alte întreprinderi și instituții bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de tov, Gheorgbe Borș, 
președintele' Consiliului sindical local al orașului Bu
curești.

Despre semnificația și importanța evenimentelor din 
ianuarie—februarie 1933, despre realizările poporului 
nostru în anii șesenalului și succesele cu care cefe
riștii întîmpiiiă ziua lor, a vorbit tov. Aron Dudaș. 
adjunct al ministrului căilor ferate.

In încheierea adunării a fost prezentat un program 
artistic susținut de formațiile de amatori reunite ale 
unor întreprinderi din raionul Grivița Roșie.

★
Adunări consacrate acestui eveniment au avut loc 

și în alte centre feroviare din țară. (Agerpres)

Din minus 
în minus

ACTUALITATEA

Muncitoarea Iler Ma
ria este bobinatoare în 
secția de bobinaj ușor 
a A.R.E. Vulcan. Iat-o 
executînd rebobinarea u- 
nui motor de 30 kW.

Spre puful nr. 4 de la 
mina Uricani se îndrep
tau cei din schimbul de 
după-amiază. In cîteva 
clipe colivia, plină de 
oameni, a dispărut în a- 
dîncimile pufului lăsin- 
du-i pe liecare la ori
zonturile unde munceau. 
T ransportul personalului 
s-a desfășurat în timpul 
programat. După termi
narea lui, în colivie lo
cul oamenilor a tost luat 
de materialele ce se ce
reau transportate la di
ferite puncte de lucru. 
Colivia cobora și urca 
iâră întrerupere. De cî
teva ori un om înalt, cu 
o mustafâ neagră s-a a- 
propiat de mecanicul de 
serviciu schimbînd cu et 
citeva cuvinte.

— La sfirșitul săptă- 
minii trebuie să revi
zuim instalafia — a spus 
el. Ziua de odihnă o 
mutăm la începutul săp- 
tăminii viitoare.

...Potrivit celor stabi
lite, oamenii din echipa 
de întreținere a mașini
lor de extracfie de la 
puțurile nr. 2 și nr. 4 
au venit Ia serviciu deși 
pentru cei din abataje 
era zi de odihnă. Numai 
in asemenea zile se pu
tea revizui temeinic în
treaga instalafie.

Sub Îndrumarea lăcă
tușului Szellan iosif, șe
ful echipei, instalafia a 
lost cercetată cit atenție 
și migală. Nimic n-a 
scăpat ochiului atent al 
lăcătușilor. Micile repa
rații s-au executat pe 
loc. Atit șeful de echipă 
lît și comuniștii Modîlcă

mas sub plan datorită sectorului 
de transport, datorită organizării 
deficitare a activității acestuia, ne 
informează tov. Ana. Fără îndo
ială, ne-au stînjenit și intemperiile 
iernii. Dar există un fenomen : dacă 
în perioada căderii din abundență 
a zăpezii și a scăderii temperatu
rii la minus 17—18 grade am reu
șit să realizăm planul în cele mai 
multe zile, în a doua jumătate a 
lunii și in decada a Ill-а, mai a- 
les, sectorul de transport nu a mai 
făcut față...

Sintem informați că, pe parcurs, 
au fost luate măsuri de remediere 
a neajunsurilor. La comitetul de 
partid a fost discutată activitatea 
sectorului de transport. Colectivul 
de specialiști a fost orientat, de a- 
semenea, să la îh studiu activita
tea sectorului, făcînd la rindul lui 
mai multe propuneri pentru redre
sarea activității acestuia. Pe baza 
propunerilor făcute, conducerea mi-
nei a luat unele măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului. Astfel, 
repararea vagonetelor a fost încre
dințată sectorului electromecanic-, 
s-a îmbunătățit curățirea vagone
telor. Dar, in orice caz, mai sint 
multe de făcut...

Intr-adevăr, mai sint multe de 
făcut. In sprijinul acestei afirmații 
vine și cartea de producție a ex
ploatării. In decada I-a din februa
rie, dimpotrivă, la minusul din lu
na ianuarie s-au mai adăugat încă 
992 tone. Minerii Lupeniului sînt 
datori, așadar, față de planul a- 
nual la zi cu 3 261 tone cărbune. 
Să pornim pe firul acestei datorii. 
De unde izvorăște ? E evident din 
cele cinci sectoare productive — 
din 9 cile numără exploatarea — 
care au, rămas sub plan in ianua
rie și continuă să bată pasul pe 
Ioc și în luna februarie.

„De ce ați rămas 
sub plan ?“

întrebarea am adresat-o ingine
rilor șeii de sectoare, unor mineri

Constantin, Fabric Ga- 
vrilă, Szasz Adalbert au 
muncit neobosiți. La 
sfirșitul schimbului revi
zia mașinii de extracție 
era terminată. Oamenii 
erau mulțumiți. Prin 
munca lor plină de răs
pundere au asigutat ca 
in zilele, următoare pu
tui auxiliar nr. 4 să func
ționeze ireproșabil.

Ca și in alte ocazii, 
înainte de a pleca spre 
casă tovarășul Szellan a 
mai controlat o dată lu
crul efectuat de coechi
pierii săi. Aceștia au vă
zut un zimbet iluturin- 
du-i pe buze, semn că 
e mulțumit de calitatea 
reparațiilor făcute.

...Lăcătușii de întreți
nere a mașinilor de ex
tracție își stimează și își 
apreciază șeful de echi
pă pentru conștiinciozi
tatea și simțul de răs
pundere cu care-și face 
întotdeauna datoria la 
locul de muncă. La rin- 
dul său, tovarășul Szel
lan a căutat să împăr
tășească membrilor e- 
chipei experiența sa bo
gată, pregătindu-j de a 
face față sarcinilor care 
se impun.

Cunoscîndu-și bine oa
menii, lăcătușul Szellan 
Iosif va ieși peste două 
luni liniștit la pensie 
convins că ștafeta me
seriei va ajunge pe mîini 
bune, indiferent căruia 
din cei trei comuniști i 
se va încredința sarcina 
de a conduce echipa in 
viitor.

M. CHIOREANU

ANCHETA
NOASTRĂ

și maiștri din sectoarele rămase 
in urmă, iată răspunsurile primite :

Ing. BUCUR NICOLAE, 
locțiitorul șefului sectorului II 
(sectorul а rămas sub plan în 
ianuarie cu 4 576 tone de căr
bune, iar în prima decadă 

cu 1 438 tone):

•— Cauzele principale ale neîn- 
deplinirii sarcinilor sînt : lipsa a 
35 de oameni din efectivul planifi
cat și întîlnirea unei zone faliate 
pe o lungime de 75 metri, în două 
abataje. Din cauza lipsei de ram
bleu necesar abatajului frontal nr. 
4/2 din stratul 5 pierdeam zilnic 100 
tone cărbune. Iată și o altă cauză : 
90 la sută din producția sectorului 
este scoasă la puțul orb nr. 21. 
Dar acest puț nu-i amenajat, ne- 
avînd lanț compensator și a intrat 
în presiune cu toate că a fost pus 
în funcție de numai 2 ani.

Nici cu asistența tehnică nu stăm 
prea bine deoarece ne lipsesc 3 
maiștri minieri și unul electrome
canic. De asemenea, ducem lipsă 
de electricieni și lăcătuși.

Și indisbiplinatii ne dau de fur
că. Cîteva exemple ? încep cu 
maistrul minier Negrilă Ebrairn, ca
re absentează nemotivat de la lu
cru și nu se prezintă cînd este co
mandat. Mecanicul Hegeduș Ioan a 
plecat din mină lăsînd transportorul 
nesupravegheat; lanțul s-a rupt, a 
intrat în suitor și a fost necesar un 
schimb pînă să fie scos. Lăcătușii 
Polhac Nicolae și Gali Gheorghe 
se pontează dar... nu-i găsești apoi 
nicăieri în rrtină. Sau alții care con
tinuă să lipsească nemotivat de la 
lucru ca vagonetarul Fabian Ioan, 
electricianul Ropotă loan, minerul 
Cojocaru Petru, lăcătușul Simion 
loan.

— Și ce măsuri ati luai ?
— Mai multe brigăzi au fost re

organizate, urmează să fie redeschi
se fronturile a două abataje din 
stratul 5, iar împotriva celor ce în
calcă disciplina am luat și vom 
lua în continuare măsuri.

(Continuare in pag. 2-aj

Punctul de pornire în ancheta 
noastră a fost comitetul de partid 
al exploatării.

Tovarășul ANA FERDINAND, 
secretarul comitetului de partid, 
ne informează despre preocupările 
existente în cadrul exploatării încă 
din anul ce a trecut in vederea 
creării unor condifii optime de 
lucru pe 1966. Astfel, mina Lupeni 
a început anul in curs cu linia de 
front necesară asigurată, cu efec
tivul scriptic complet, cu activita
tea personalului de control și în
drumare întărită ș.a.m.d.

— Și totuși...
— Și totuși, în ianuarie am ră

lache Vasile și Azîru 
Adrian.

ф Pentru copiii oa
menilor muncii din ora
șul Petrila, biblioteca 
clubului muncitoresc din 
localitate* *; a organiza j.-q 
seară de ghicitori, cu 
care prilej va fi prezen-

tat și un program de fil
me educative și de de
sene animate. Seara de 
ghicitori va avea loc în 
sala de lectură a biblio
tecii, la ora 17,30.

• Clubul muncitoresc 
din Petrila a programat, 
pentru astăzi, un simpo
zion pe tema realizărilor 
obținute în patria noas
tră socialistă în dome
niul apărării sănătății 
oamenilor muncii. Sim
pozionul va avea loc în 
sala mare a clubului, la 
ora 18.
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І
ЮГ AUGUSTIN, 

miner șef de schimb,

secretarul organizației de bază 
nr. 2 В

— Muncesc ta brigada condusă de 
Tăios loan; statuai plasați la aba
tajul can*™  nr. 3 din stratul 3. Avani 
расахші din cansa praatenii; totoda 
U trecem printr-u porțiune unde 
stratul ore o «postate de 80 an. In- 
timpiпЛіті greutăți Insă și din alte 
motive. Un singur mecanic deser- 
vaște, Ia orieontm R1, două aba
taje *■  m îngrijește si de transpor
tai materialului lemnos 1 s-a dove
dit că un singur om nu face fată. 
Acrul comprimat continuă să fie cu 
gri afumi 1 scăzută- La fel și aproyi- 
пммн cu lemn nu se face la 
timp s» pe deasupra ni se face sur- 
prâa cu scânduri de dimensiuni ne- 
ecrespunzătoara, adevărate deșeuri.

Ilng. COSTB5CU IULIAN, 
șeful sectorului IV:

— Am încheiat luna ianuarie cu 
un minus de 3132 tone cărbune. 
Asta cu toate că Unia de front o 
avem asigurată, iar asistenta teh
nică se ridică la nivelul cerințelor 
in tuate schimburile. Cauzele prin
cipale ale rămlnerii sub plan; lip
sa de efectiv — minus 40 de oa
meni Ia începutul lunii și 32 în pre
cept — Upsa vagonetelor goale, în- 
teoaekl după 25 ianuarie, și a ma- 
tert stelei lemnos care nu ni $e tri
mite nici la timp și nici în canti
tăți suficiente.

Mai sint și unii salaried care se 
abat de la disciplină și ne produc 
greutăți așa cum este mecanicul de 
locomotivă Goga Vasile, care nu 
execută dispozițiile maiștrilor; arti
ficierul Manolache Constantin pre
zintă rapoarte eronate la conduce
rea sectorului; ajutorul de miner 
Houtină Gheorghe, vagonetarul Sta- 
tiva Ștefan și minerul Cîndea Pom- 
psliu au fost comandați la răpire dar 
mi s-au prezentat.

APOSTOL CONSTANTIN, 
miner șef de schimb 
la frontalul condus

de brigadierul buca Vașite, 
sectorul IV I

— Goale și materiale, asta ne-a 
Spait $i continuă să ne lipsească. 
Noi am putea încărca 200 vagonete 
cu cărbune. Dar de obicei se în- 
timplă că pe la sfîrșitul șutului ne 
vie 120, cel mult 130, de vagonete 
geala. Ește de fapt una din cauzele 
pentru care ni se răstoarnă ciclul.

IDRIMBOREANU PAVEL, 
maistru minier principal 

sectorul IV:

— Preliminăm 350 de tone de 
cărbune și primim 120 de vagonete 
goale; și acestea soșeșc abia pe la 
jumătatea șutului, lată și citeva e- 
xemple concrete legate de asigura
rea (sau neasigurarea) cu material 
lemnos. Іц ziua de 9 februarie, 
schimbul I, comandăm 17 cărucioa
re cu material lemnos și nu де vine 
■ici unul, in ziua de Ю februarie, 
dip 17 comandate am primit 6 iar 
în 11 februarie din 16 cerute ne-au 
venit doar 3 cărucioare. Nu știu da
că asemenea sistem poate fi califi
cat aprovizionare ritmică 7

Ilng. HUST1 ȘTEFAN, 
șeful sectorului VII :

— In prima parte a anului ne-a 
Ertnat lipsa liniei de front, dar pînă 
In decada a П-a această dificultate 
a foot depășită: ne-a intrat In 
funcție un al doilea abataj frontal 
Ca cele două frontale, cu curățirea 
abatajului cameră 6/1 și ct> lucrările 
de pregătiri om fi putut realiza 
plenul pe ianuarie. Insă nu am reu
șit deoarece n-am fost aprovizionați 
mulțumitor cu materiale și vagonete. 
Ce e rău — această t.înă se men
ține și In luna februarie. Acum avem 
linie de front asigurata, peste o 
slptămlnă ne va intra în funcție 
toci un frontal. Dar ce folos dacă 
pierdem în flecare schimb ore pre
țioase din lipsă de vagonete.

O altă greutate care ne frînează 
activitatea indisciplina- In ianua
rie coeficientul de prezență s-a ri
dicat la abia 84% fată de 91,50% 
planificat. Motivul: numărul mare

Anchetă realizată de 
Ion DUBEK șl 

Erandsc VETRO

DE CE NE TINE CADENȚA
MINA LLI’ENI ?

de nemotivale și de Îmbolnăviri, 
împotriva absentelor nemotivate va 
trebui să acționăm mal cu perse
verentă, la fel și pentru îmbunătă
țirea calității muncii de îndrumare 
șl control din partea personalului 
mediu tehnic. Unii maiștri minieri 
ca Fidler Andrei, Vlad Aurel nu sa
tisfac încă cerințele.. Dar cuvlntul 
hotftrltor tn vederea redresării ac
tivității noastre îl va avea trans
portul. adică aprovizionarea coroe- 
punzătoero cu materiale șl vagone
te. In acest seps țin să subliniez 
următoarele cerințe: să fie plasat 
corespunzător puțul 7; să se pună 
la punct transportul pe orizontul 
480.

Ilng. COROBAN MIRCEA, 
saful sectorului ѴШ:

■— Am rămas sub plan tn ianua
rie din cauza transportului defici
tar Iar în februarie, am putea da 
in plus zilnic cite 150 de tone, Dar 
ne frînează tot upsa de vagonete, 
Ce propun eu » Deoarece puțul centru 
nu face fața solicitărilor, să fim 
aprovizionați la orizontul 480 prin 
puțul 7. S-ar putea descongestiona 
astfel putui centru. Pentru aceașta, 
însă, este nevoie de plasarea opti
mă a acestui "put.

Din cauza aprovizionării necoree- 
punzătoare, periclităm și lucrările 
de pregătiri. De exemplu, brigada 
care sapă galeria de cap pentru pre
gătirea frontalului din stratul 18 
(unde urmează să intre în funcție 
la începutul trimestrului II plugul 
Lobe Hobel) NU A PRIMIT TIMP 
DE ȘAPTE SCHIMBURI NICI UN 
VAGONET GOL.

Și încă ceva: un vagonet gol 
trebuie să ctatărească 650 kg însă 
după constatările noastre el cintă- 
rește 850 kg. Aceasta din cauza ne- 
curătirii corespunzătoare a vage 
netelor, ceea ce le diminuează ca
pacitatea de încărcare și mărește 
în același timp numărul vagonete- 
lor cerute.

SECZ ZOLTAN, 
sectorului VI:

— Sectorul nostru s-a împotmolit 
în ultime decadă. Motivul — llpșa 
de goale. Acest neajuns ne frînea- 
ză și acum. Transportul la orizontul 
565, din cauza defectării locomoti
velor, cît și a plasării insuficiente 
a puțului 7 e deficitar. Ne mai În
greunează activitatea și llpșa ma
terialului de rambleu.

Aici a intervenit în discuție și 
Timplărescu Gheorghe. maistru de 
rambleu:

— As dori să dau un exemplu: 
abatajul cameră nr. 11/A se află 
In rambleu de vreo săptâmtnâ. Pen
tru a ne încadra în programul sta
bilit ar trebui să rambleiam cîte 
două schimburi pe zl. Dar, din lipsa 
materialului de rambleu — primim 
abia 160 de cupe cu rambleu, în 
loc de 300 cît ar fl necesar — ram- 
bleiem numai un schimb- In acest 
ritm abatajul va reintra tn produc
ție cu peste o săptămtnă întîr- 
zlore.

Am a/une, așadar, la primo con
statare. Sectoarele productive, bri
găzile de mineri, sint strangulate 
din cauza aprovizionării defectuoa
se cp vagonete șl materiale. Firele 
deficientelor ne conduc spre up 
singur punct: sectorul de transport. 
Ne-am continuat deci ancheta prin
tre oamenii acestui sector.

Unde se înnoadă 
firul deficiențelor

Slntem în circuitul culbutorului 
exploatării.

In grupul do oameni ce deser
vesc culbuloarele găsim și două 
cadre tehnice: maistrul principal 
GottiJc Ștefan fi amiMrul mesonic 
Phrocsek Adan fined In perioadele 

atll de critice pentru transportul 
minei, ca cel actual, tehnicienii 
sectorului sini de părere că cea 
mai Importanta ocupație pentru ei 
ar li Împingerea vagonetelor, e cei 
puțin curios. In orice caz, deficien
tele din viata sectorului contestă 
această părere. Dar să trecem pes
te acest „amănunt11 și să notăm pă
rerea tovarășului

IGOTSIK ȘTEFAN, 
maistru principal:

— Pentru a realiza preliminarul 
pentru 9 zi, de 5 052 tone, trebuie 
să culbutăm 5 600 vagonete. In me
dio, reușim să culbutăm acest nu
măr de vagonete. o greutate în- 
tltnplnăm la culbutare din cauza 
prep-rației, prin desele opriri ale 
benzilor. In medie sint cam 6 o. 
prlrl pe schimb.

Pentru a Îmbunătăți activitatea 
sectorului nostru țin să insist asu
pra următoarelor: să se pună tn 
ordine parcul de vagonete. Avem 
greutăți din cauza descompletați! 
parcului I In subteran, și chiar la 
suprafață stau numeroase vagonete 
blocate cu materiale șl steril. De 
pildă, la puțul Carolina, orizontul 
480, sint blocate vreo 70 de vago
nete, la planul sirop altele, în sec
torul II, la orizontul 621 vreo 50, 
aici la suprafață stau vreo 60 va
gonete umplute cu fier vechi.

Deci, una din cauzele transpor
tului deficitar : descompletarea par
cului de vagonete prin blocarea 
vagonetelor. Dar există și o altă 
cauză: vagoneiele defecte.

Ilng. COSTACHE TITUS, 
șeful sectorului electromecanic

— Intr-adevăr, de cînd am pre- 
luot atelierul de reparat vagonete 
a crescut numărul vagonetelor re
parate, s-a îmbunătățit calitatea re
parațiilor, Atelierul dispune de 
spațiu suficient pentru a putea ra- 
para vagonete mai multe. Ar tre
bui însă personal în plus precum 
șl o mai bună aprovizionare cu 
oxigen, cu unele piese de schimb. 
De asemenea, ar fi necesară modi
ficarea liniei de garare. Pentru ro
darea vagonetelor s-ar cere Insta
lat un banc de probă. Șl tncă o 
problemă importantă: să se studie
ze posibilitatea îmbunătățirii coin
teresării personalului de ia repa
rații.

Să mai rellectărp asupra unei 
alte cerințe, reclamate de sectoa
rele productive t curățirea vagone
telor. Care este ritmul acestei acti

La ordinea zilei: FRUCTIFICAREA MASURILOR
Ancheta noastră la mina Lupeni a subliniat o 

cerință de stringentă actualitate: fructificarea 
studiilor și a măsurilor stabilite de conducerea 
exploatării precum și de colectivul de specialiști 
pentru organizarea rațională a activității exploa
tării, Avem in vedere, în primul rînd, sectorul 
de transport pentru redresarea căruia, colectivul 
de specialiști, pe baza studiului efectuat, a pre
conizat mal multe măsuri. Unele au fost Înfăp
tuite, altele vor îi soluționate tn continuare. Dar 
ceea ce e esențial e eficiența, roadele practice 
ale măsurilor. Or, avind în vedere lacunele mari 
ce mai persistă in desfășurarea transportului 
(pentru unele poartă răspunderea și conducerea 
sectorului — șef de sector ing. Mocuță Aurel), în 
activitatea personalului de supraveghere și con
trol, în starea parcului rulant și a liniei ferate, 
eficiența măsurilor e încă discutabilă, cel puțin 
pentru luna februarie.

Este necesar ca atenția conducerii tehnice și 
a colectivului de specialiști să se îndrepte și 
spre alte probleme majore ale producției, ce re
clamă o soluționare grabnică, cum ar fi: repar
tizarea judicioasă a efectivului minei pe sectoa
re, întărirea rolului corpului mediu tehnic, fo
losirea rațională a capacității utilajelor din do
tare, «menajarea căilor de acces din subteran Și 
O problemă de perspectivă: studierea posibilită
ților de mecanizare și automatizare a circuitului 
CUlbutoarelor precum și a altor lucrări de Ia su
prafață.

Mai multe sectoare reclamă lipsa de efectiv. 
Asta cu toate că. la siirșitul lunii ianuarie, ex
ploatarea avea cu 7 oameni mal multi decît efec
tivul scriptic planificat. Iată deci o situație ce 
redamă in mod Imperios studierea posibilități

lor de repartizare mai judicioasă a efectivelor 
pe sectoare.

In luna Ianuarie, mina Lupeni nu a Îndeplinit 
sarcina planificată la lucrările de pregătiri, ram!- 
narea in urmă rldlcfndu-se la 663 m 1 șl 5 470 
m с I Iată cum pe de o parte nu se asigură linte 
do front pentru lunile viitoare, iar pe de altă 
parte nu este asigurat sterilul necesar morilor 
do rambleu.

Majoritatea sectoarelor se pling de lipsa elec
tricienilor șl mecanicilor. Unele sectoare n-au 
necesarul de maiștri. Considerăm că este cazul 
ca organele competente de la C.C.V.J. să aibă 
tn vedere mina Lupani, atunci cînd se pune pro. 
blema repartizării absolvenților școlilor profesio 
nale șl al școlilor de maiștri. Iar pină atunci să 
so studieze posibilitatea pregătirii de personal 
electromecanic prin cursuri de calificare. Se re
clamă ajutorul C.C.V.J. și în ceea ce privește 
aprovizionarea minei Lupeni cu piesele necesare 
pentru Întreținerea tn hună stare de funcționare 
a parcului rulant. (De exemplu capace pentru cu
tiile de viteză de la locomotivele L.A-M.).

Indisciplina, absențele nemotivate mal ales au 
devenit o adevărată frînă în activitatea exploa
tării. Se cere deci, ca atit conducerile sectoare
lor cit șl organizațiile de partid, sindicat șl U.T.C 
să întreprindă acțiuni mal eficiente Împotriva in 
disciplinei. (In orice caz lichidarea Indiscipline1 
reclamă o activitate mai susținută decît cea des
fășurată în prezent),

Iată doar citeva din obiectivele ce se cer ur
mărite de comitetul de partid și conducerea mi
nei spre a ridica activitatea exploatării la nive
lul exigențelor noului cincinaL

1

vități f Răspunde muncitorul DuțS 
Gheorghe, șei de schimb la insta
lația de curățat vagonete;

— Curățăm pe schimb cite 120— 
130 vagonete. Am putea curăța și 
mal multe, chiar și 200. Avem Insă 
necazuri cu mașina de curățat.,. Ori 
se rupe lanțul, ori se defectează 
cuplungul. Alteori, n-avetn hotar 
pentru vagoneiele curățate și stag- 
năm pînă «e eliberează linia.

Deci încă o rezervă pentru re
dresarea transportului: îmbunătăți
rea curățirii vagonetelor.

Va fi tăiat 
„nodul gardian 7“

INe răspunde tov. ing, TIVIG 
NICOLAE, inginer șef adjunct 

al exploatării i

— Activitatea sectorului de traus- 
port a constituit obiect de studiu 
pentru colectivul de specialiști din 
cadrul exploatării. Concluziile și, 
pe baza Jor, măsurile ce se impun 
în urma acestui studiu, au fost con
cretizate. La ce se referă ele ? In 
primul rînd la întărirea răspunde
rii personalului de supraveghere 
din sector, stabilirea de răspun
deri concrete fiecărui cadru tehnic. 
In această privință și conducerea 
sectorului trebuie să dovedească 
mai multă competență, mai multă 
exigență față de supraveghetori, 
maiștri, mai multă inițiativă în co
ordonarea în ansamblu a activită
ții sectorului. Concluziile studiului 
impun o mai rațională redistribui
re a efectivului din sector. Urmă
rim pe aeeestă linie asigurarea 
fiecărei activități de culbutare, în
treținerea liniei, curățirea vagone
telor etc. cu personalul necesar. In 
ceea ce privește efectivul întîmpl- 
năm Insă o greutate -— lipsa per
sonalului electromecanic. Aici ar 
fi necesar ajutorul serviciului în- 
vătămînt din C.C.V.J. Avînd în ve
dere cerința acută de personal e- 
lectromeeanlc să ni se aprobe (e 
vorba de o derogare) organizarea 
de cursuri de calificare de scurtă 
durată pentru muncitori electro
mecanici.

Ilată șl declarația tovarășului 
POPESCU IOAN, inginer șei 

al minei:

— Intr-adevăr, punctul de stran
gulare în activitatea minei e trans
portul. Motivul o evident: parcul 

de vagonete e descompletat, Din 
5 800 vagonete de cite dispunem 
rulează abia 2 800, restul sint blo
cate în mină, la diferite orizonturi 
sau sint defecte. Mai avem încă 
de reparat vreo 500 de vagonete. 
Am trecut la repararea lor pe 3 
schimburi, la atelier; în subteran 
am intensificat, de asemenea, re
pararea vagonetelor. Am luat mă
suri pentru golirea vagonetelor la 
haldă și redarea acestora circuite- ■ 
lui. Mai rămîne să intensificăm cu
rățirea vagonetelor. Acum, cînd 
perioada înghețului a trecut, stnt 
condiții pentru a soluționa și a- 
ceastă problemă și a asigura va- 
gonelelor capacitatea normală. E- 
xistă toate condițiile pentru a re
dresa activitatea sectorului trans
port, și efectiv de muncitori șj ca
dre tehnice. Se cere urmărit însă 
ca fiecare om să-și facă datoria. 
Să șe pună capăt neglijenței, ca de 
exemplu, cea dovedită de semna- 
tistul Mureșan Ioan, de la puțul 
Ștefan. Din vina acestuia s-a pro
dus o avarie care ne costă sute de 
tone. La fiecare loc de muncă cheie 
să avem oameni competenți, cu 
simț de răspundere. Este vorba, 
așadar, de a pune în ordine activi
tatea sectorului transport, In real 
condiții avem pentru a ieși din 
impas. Linia de front e asigurată, 
doar pentru viitor rămine să impul
sionăm pregătirile In sectoarele III 
și IX. O dată cu redresarea trans
portului este necesar să urmărim 
și întărirea asistenței tehnice la 
sectoarele productive, deoarece în 
unele sectoare, ca VII șf II, cali
tatea munoii de îndrumare șl con
trol din paîtea personalului mediu 
tehnic lasă încă mult de dorit.

O altă problemă ce ne preocupă: 
completarea efectivelor la unele 
sectoare productive. Problema se 
află în studiu și pînă la sflrșitul 
iunii se va soluționa. Avem insă 
greutăți din cauza absentelor. Pă
rerea mea că unele cadre medicale 
eliberează cu multă ușurință foite 
de boală. Avem rezerve șl fată de 
unele diagnostice, ca de pildă „o- 
mul să fie repartizat numai la... stra
ta înalte". In orice caz ne rămine t 
să continuăm pe toate fronturile 
ofensiva împotriva indisciplinei și 
să remediem deficiențele privind 
rambleierea.

In concluzie vreau să subliniez 
că ln luna februarie avem toate 
condițiile pentru a realiza planul 
lunar, iar pînă la sflrșitul trimes
trului I să recuperăm minusul În
registrat pînă în prezent,
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Poveste din pădurea...
de pe blocul B-200

Ieri am dat ultimul tur de 
manivela ia un film dedicat 
constructorilor blocului B-200 
din Lupeni. Este un Шт cam 
neobișnuit, prin laptul că la 
premier# nu vor ti invitați 
declt cei care au avut mai 
mult sau mai puțin de contri
buit la ridicarea acestui imo
bil cu impresionantul număr 
de 200 de apartamente.

Pentru a nu vă pune curio
zitatea prea mult la Încercare 
stimați constructori din Lupeni, 
iată și clteva secvențe din sce
nariu.

Acțiunea se petrece cu un 
secol in urmă pe legendara 
vale a fluviului Loire. Mult 
prea cunoscutul Pardaillan li 
strlnge pe cei șaptezeci și șapte 
viteji spadasini ai săi pentru 
a veni de hac celor nouăzeci 
și nouă briganți care noapte 
de noapte terorizează regiunea 
răpind frumoasele iele ale paș
nicilor locuitori. Urmează o 
luptă acerbă ca-n... filme In 
care sini uciși cu toții In 
afară de Pardaillan și căpete
nia briganților. In final, lupta 
decisivă intre cei doi. Par- 
daillan 11 urmărește pe răul fă
cător-, distanța dintre ei șe mic
șorează vertiginos (amlndof slnt 
călare); viteazul spadasin tși 
pregătește spada pentru atac, 
banditul își încarcă flinta 
cînd... pe ecran apare, în mo
mentul cel mai neașteptat, un 
cu totul neașteptat „Sfîrșit".

Poftim ? ? ?
Să-mi fie rușine, filmul nu 

are sfirșit, adică nu este ter
minat I

Aveți perfectă dreptate. Mă 
rog, Dar dumneavoastră de ce 
nu ați terminat blocul B-20Q i 
Ziceți că dacă locatarii și-au 
ocupat apartamentele, eu asta 
gata, blocul este terminat ?

Nu.
Ați uitat un mic amănunt, 

Ați uitat șă puneți punct pro
blemei esteticii acestui imobil. 
Dar să vorbim la concret-

In blocul cu pricina locuiesc 
200 de familii. 200 de familii 
posedă 200 de aparate de ra
dio. Aceste aparate au nevoie 
de tot atitea antene, iar aceste 
antene, avlnd cite două cape
te, au nevoie de 400 puncte 
de fixare. Locatarii — buni 
gospodari — au și găsit o so- 
luție (ce-i drept nu prea ferici
tă) „plantlnd" o adevărată pă
dure de stîlpl, de forme și di
mensiuni diferite pe acoperișul 
blocului.

Nu m-ar mira faptul dacă, 
fntr-o bună zi, „drujbiștli1' de 
la vreo apropiată exploatare 
forestieră ar ataca această- 
„pădure". Poate intre timp con
structorii vor afla că In car
tierul Braia (tot fa LUpent) pe 
acoperișul noilor blocuri slnt 
niște antene colective tipizate 
de toată frumusețea și nu vor 
mai da de lucru drujbiștUor-

Ofer posibilitatea celor care 
răspund de estetica noilor con
strucții să colaboreze cu sub
semnatul, la turnarea unui all 
film cu iițlul provizoriu. Să Zi- 
cm „Antena mult visată".

Deci pe curlnd, Ia premieră.

Tiperiu KARPATIAN

In Editura tehnică a apărut: 

îndrumătorul 
constructorului

S. POP. S. TOLOGEA, I, PUICSA

Lucrarea tratează în mod sistema
tizat, sub formă de tabele, grafice, 
figuri, datele tehnice strict nece
sare tehnicienilor și inginerilor de 
pe șantierele de construcții.

Materialul este grupat în cinei 
părți cuprinzînd: generalități, ma
teriale de construcții, utilaje pentru 
lucrări de ccnstrucții civile și in
dustriale, organizarea șantierelor și 
prescripții oficiale privind executa
rea principalelor categorii de lu
crări,

Scopul lucrării este de a pune la 
dispoziția constructorilor de pe 
șantiere un ansamblu de date și 
îndrumări tehnice necesare în acti
vitatea zilnică,

îndrumătorul constructorului este 
destinat tehnicienilor și tuturor in
ginerilor constructori de pe șantie
rele de construcții.

Steagul Roșu Brașov — 
Espanol Barcelona 4-2 0-0

BRAȘOV 16 (Prin telefon de la 
trimisul special al „Agerpres" A. 
Zamftraseu): Miercuri, pe stadionul 
„Tractorul" din Brasov, In prezen
ta a aprbape 20 000 de spectatori 
s-a disputat returul meciului de 
fotbal dintre echipele Steagui Roșu 
Brașov și Espanol Barcelona din 
cadrul optimilor de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri". Fotbaliștii ro- 
ітМпі au dominat majoritatea tim
pului repurtînd un meritat succes 
cu scorul de 4—2 (1-4). Terenul 
desfundat din cauza ploii căzute In 
ajpn a cerut mari eforturi celor 22 
da jucători, care au terminai jocul 
aproap# epuizați.

De la gazde s-au remarcat Jenei, 
Ivăncescu, Hașeti, Oampo și Ne- 
cyta, iar de la oaspeți Di Stefano, 
Joze Maria și Mingorance,

Arbitrul iugoslav Ștejepan Varaz- 
diftac a condus bine următoarele 
formații:

Steagul Roșu Brașov: Adamache. 
Ivăncescu, Jenei, Naghy, Zaharta, 
Pescaru, Campo, Hașoti, Necula, Go
ran, Gyorfi.

Espanol Barcelona: Carmelo,
Juan Manuel, Mingorance, Alva
rez, Sabato, Riere, Rodey, Boy, DI 
Stefano, Joze Maria, Martine®.

După cum «e știe, în primul joc 
șuetinut la Barcelona echipa Espa
nol a terminat învingătoare cu 
3—1. In urma acestui succes, Stea
gul Roșu Brașov a egalat scorul, 
astfel că cele două echipe urmea
ză să se întîlnească într-un meci 
decisiv. Conform regulamentului 
„Cupei orașelor tîrguri", la sfîrși- 
tul meciului s-a tras la sorti tere
nul care va găzdui acest meci de 
baraj. Jocul se va desfășura la Bra
șov la o dată ce va fi stabilită de 
comun acord de cele două Khipe.

O noua instalație de preparare 
intrată în funcțiune la E. M. Anina

La Exploatarea minoră Anina, 
din regiunea Banat a intrat în func
țiune, cu întreaga capacitate o nouă 
instalație de preparare a cărbune 
lui. Ea prelucrează huila extrasă 
din acesț bazin carbonifer în scopul 
folosirii ej la fabricarea cocsului 
metalurgic, pregătind, in același 
timp, combustibilul necesar centra
lelor termoelectrice.

Instalația creează posibilitatea 
unei valorificării superioare a cărbu
nelui și îmbunătățirii calității lui, 
prin reducerea conținutului de ce
nușă. Combinatele siderurgice de 
la Reșița și Hunedoara vor produce 
astfel o cantitate mai mare de 
cocs, cu caracteristici calitative su
perioare.

(Agerpree)

NOTA Amînâri cu sâptâmînile

Aspect cotidian 
din magazinul de 
Încălțăminte din 
cadrul Complexu
lui din Livezeni- 
Petroșani.

Foto i
N. Moldoveanu

A trecut o lună și ceva de 
atunci. Gospodina Găină Valeria, din 
orașul Petrila, s-a prezentat pentru 
o comandă la secția de tricotaje din 
cadrul micro-complexului cooperati
vei „Jiul" din Petroșani.

Aș dori să-r i lucrați o flanelă 
pentru mine, / 'dresă responsa
bilei. Dar as «rba nevoie de ea 
cît mai repede posibil. Timpul e 
rece...

— Fiți fără nici o grijă. In cel 
mult două săptămtni comanda va 
fi executată, veni răspunsul, Mai 
precis la 28 ianuarie.

Clienta ș-a prezentat la data fi
xată. Flanela Insă nu era termi
nată. Responsabila a cerut scuze 
clientei, rugînd-o să revină peste o 
săptămînă. a trecut și acea șăp- 
tămînă de așteptări, ba pe deasu
pra, încă patru zile de păsuire, ce 
rute de responsabilă, dar flagela 
tot nu a-a terminat. Ajunsă la capă
tul răbdării, într-o bună zi, Găină 
Valeria a hotărît să treacă pe la 
secția de tricotaje, ca să-i spună 
responsabilei desehis părerea despre 
acest procedeu de a purta clientela 
pe drumuri. Și s-a dus, dar n-a gă 
sit-o pe responsabilă, ci pe... soțul 
acesteia, care, se Înțelege de la si
ne, nu avea cunoștință de comanda 
respectivă. La ieșire se întîlni cu 
alte două femei, care, ca și ea erau 
purtate pe drumuri dc cîteva săptă- 
mîni Ba, arunc!ndu-și privirea pe 
ușă, nu mică i-a fost nedumerirea

văzînd că secția respectivă nu are 
nici orar de lucru.

Cu această constatare și сц supă
rarea produsă, Găină Valeria s-a 
înapoiat la Petrila făcînd socoteala 
timpului pierdut. Conducerea coope
rativei „Jiul" Petroșani ce părere 
are despre această „operativitate'' 
în servirea clientelei? .... „

M. LUPENEANU

8. L L 
PRODUSE IDDUSTRIllE 

PETROȘANI 

ANUNȚA 
Mari reduceri de preturi 
numai pînă la 26 februa
rie 1966 ia articolele spe

cifice sezonului rece

— Confecții 
— Tricotaje 
— Țesături 
— încălțăminte 
— Articole de ga

lanterie
Sortimente bogate, mo

derne șl de calitate

I. О. I. L. PETROȘANI
str. Mihai Viteazul nr. 1

ANGAJEAZĂ
Șef serviciu organizarea muncii 

inginer sau economist

Tehnician I dispecer

Tehnician I mecanic

Tehnician I tehnolog extractiv

Morar

PROGRAM DE RADIO
16 februarie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntă fanfara repre
zentativă a Armatei, 5,40 Melodii 
populare interpretate la diferite in
strumente,- 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 6,22 Cîn
tă la vioară Ionel Banu,- 6,30 A- 
nunțuri și muzică,- 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 Pot
puriuri de muzică ușoară; 7,30 La 
taragot Ion Murgu; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Igiena ochilor,- 9,35 Cvartetul de 
coarde de Dag Wirdn; 10,00 BU- 
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cîntă Ma
ria Păunescu și Florey Sandu — 
muzică populară; 10,30 Radioracheta 
pionierilor,- 11,00 Recital Martha 
Angelici — arii din opere,- 11,15 
TEATRU LA MICROFON: MEDA
LION RADIOFONIC MARGARETA

BACIU; 12,15 Piese instrumentale; 
12,35 EMISIUNE CULTURALĂ; 13,00 
Concert de prînz; 13,40 Muzică 
ușoară de Eugen Tegeri 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Din cîntecele șl dansurile 
popoarelor; 15,00 Pietre Fournier 
prezintă Concertul în la minor pen
tru violoncel și orchestră de Sainț. 
Saens, 15,20 Soliști ai teatrelor mu
zicale din țară; 15,40 „Drag îmi e 
cu mîndra-n joc"; 16,00 RADIO
JURNAL, Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,20 Melodii fără vîrstă; 16,57 
Pentru prima oară în emisiunile 
noastre; 17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 16,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 CIntece de 
viață nouă și jocuri populare la 
cererea ascultătorilor; 18,30 Dialog 
cu ascultătorii; 18,45 Arii din ope
rete; 19,00 Interpret! de muzică 
ușoară; 19,20 CERCUL MELOMA

NILOR; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Muzică ușoară ita
liană interpretată de Betty Curtis 
și Sergio Endrigo; 20,45 Noapte bu
nă copii; 20,55 Muzică ușoară pe 
texte de Constantin Cîrjan,- 21,15 
ATENȚIUNE PĂRINȚI 1 Poșta părin
ților; 21,30 Dansăm și astă seară; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Cîntă Har
ry Belafont©; 22,30 MOMENT POE
TIC; 22,35 Capodopere ale muzicii 
universale și marii lor interprets 
22,56 Album liric; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL I! : 7,30 RADIO-
JURNAL. Sport, Buletin meteo-ru- 
tier; 7,50 Marșuri sportive; 8,00 Mu
zică ușoară,- 8,30 Scene și duete din 
opera „Mireasa vîndută" de Sme
tana; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 9,29 
Muzică populară; 10,00 Mici piese 
instrumentale,- 10,10 Cărți care vă 
așteaptă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 11,28 Uverturi 
interpretate de fanfară,- 12,00 Sim
fonia a IV-a în la major „Italiana" 
de Mendelssohn Bartholdy; 12,30 Doi

ne și jocuri populare; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,07 Melodiile e- 
cranulul — muzică ușoară; 13,30 
Lectură dramatizată din povestirea 
„O zi cu Conrad Green" de Ring 
Lardner; 14,00 Selecțiuni din ope
reta „Viață pariziană" de Offen
bach; 14,30 Formația de muzică 
ușoară Sile Vișan; 14,45 Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre; 15,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier; 15,30 Ecourile festivalurilor de 
muzică ușoară; 16,00 Din creația 
compozitorului ALFRED ALESSAN- 
DRESCU; 16,30 Ineluș învîrtecuș 
(emisiune pentru cei mici); 16,5Q 
Trei melodii interpretate de Marina 
Voica; 17,00 RADIOJURNAL. Sport, 
Buletin meteorologic,- 17,20 Melodii 
populare prezentate de Aurică Picu- 
ieață; 17,30 Piese instrumentale de 
mare popularitate; 17,40 Sfatul medi
cului ! Igiena ochilor; 17,45 Orches
tra Claude Bolling; 18,00 Recital 
Lucia Stănescu — arii din opere; 
18,15 Emisiune literară; 18,30 Anun
țuri. reclama și muzică; 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,03 Folclor mu

zical din Moldova --- program la 
cererea ascultătorilor,- 19,30 MEMO
RIA PĂMINTULUI ROMANESC; 
20,00 Seară de operă: „Nunta lui 
Figaro" de Mozart (Actele I și al 
Il-foa); 21,29 RADIOJURNAL, Bu
letin meteorologic; 21,49 Opera 
„Nunta lui Figaro" de Mozart (Ac
tele al Ш-lea și al IV-lea); 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 23.07 
Școala muzicală italiană din seco
lul XX; 23,50 Melodii pentru ore 
tîrzii; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
18 februarie

PETROȘANI ~ 7 NOIEMBRIE: 
Muncile lui Hercule; REPUBLICA: 
Oameni și drapele; LONEA — 
MINERUL: Doi băieți ca plinea cal
dă; 7 NOIEMBRIE: Preludio 11; 
ISCRONI: Judex,- LUPENI Dincolo 
de barieră.- ANINOASA: Strigătul 
corlei.
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ROMÂNEȘTI

Robert Kennedy despre 
politica externă a S.U.A.

Puternic atac 
al forțelor patriotice

AsRW ГОКК 16 (Agerpres). 
СсяізякЛшіа-^і turneul in 
SU.-A, cnsamblul românesc 
JCfnrfrStt" a prezentat la Cle- 
veăand, ta fafa a peste 3 000 
Ле spectatori, un program de 
tbtecr și dansuri populare.

In aceeași seară, postul de 
tadiotelevniune C.B.S. a trans
mis fragmente din spectacol 
prin rețeaua națională de te
leviziune.

Presa din Cleveland publică 
cronici elogioase la adresa an
samblului „Ciocirlia". Frank 
Hrutry iși Începe articolul din 
ziarul „Cleveland Press" inti
tulat „Baletul folcloric româ
nesc are vitalitate și frumuse
țe", cu următoarele cuvinte • 
„Puneți la un loc vigoarea 
fantastică și frumusețea lirică 
și aveți oglinda ansamblului 
românesc".

■ir
ROMA 16. — Coresponden

tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
•transmite: La Galeria Schnei
der din Roma s-a deschis ex
poziția artistului plastic român 
Victor Roman. La vernisaj au 
participat artiști și critici de 
artă, personalități ale lumii 
culturale, un numeros public.

Rene Beelen 
a încetat din viața

BRUXELLES 16 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Belgia a dat publicității un 
comunicat în care se anunță că la 
Moscova a încetat subit din viață 
Rene Beelen, membru al Biroului 
Politic al C.C. și vicepreședinte al 
P.C' diH Belgia.

La Santo Domingo continuă incidentele
SANTO DOMINGO 16 (Agerpres). 

Știrile de presă sosite din Repu
blica Dominicană informează că la 
Sănto Domingo au continuat marți 
incidentele. In apropiere de localul 
redacției ziarului „Listin Diario" 
s-ă produs o explozie în momentul 
trecerii unei mașini a trupelor in
teramericane. Acest incident a pro
vocat un puternic schimb de focuri, 
care, potrivit purtătorului de cuvînt 
al forțelor interamericane, a fost 
atît de violent, încît a fost nece
sară trimiterea de întărituri pentru

BONN

Complicațiile
din UC.D.

BONN 16 (Agerpres). — In cer
curile politice de la Bonn nu se 
știe precis nici în prezent cine va 
fi succesorul lui Adenauer pentru 
postul de președinte al partidului 
guvernamental, U.C.D. Deocamdată, 
pentru acest post și-au anunțat 
candidatura cancelarul Erhard și 
președintele fracțiunii parlamenta
re, U.C.D., Barzel. Această situație 
a complicat relațiile dintre diferite 
grupări ale partidului Uniunea 
creștin-democrată. In vederea găsi
rii unei rezolvări a acestei proble
me, la Bonn se duc intense trata
tive între principalii lideri creștin- 
democrați. Astfel, cancelarul Erhard 
a aVut o convorbire cu Barzel și 
actualul președinte al partidului, 
Adenauer. De asemenea, Erhard a 
avut o convorbire cu adjunctul 
președintelui U.C.D., von Hassel. 
Despre rezultatele acestor convor
biri nu s-a făcut cunoscut nimic.

in presa- vest-germană se rela
tează că influenta grupare a -Iui A- 
depauer respinge candidatura lui 
Ethăfd, pronunțîndu-se în favoarea 
hd Barzel.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Washington a fost dată publici
tății o declarație a senatorului (de
mocrat) Robert Kennedy, în care 
sînt expuse punctele sale de Ve
dere în unele probleme ale politi
cii externe a S.U.A.

Referindu-se la problema vietna
meză, el a subliniat că „deși pre
ședintele Johnson își afirmă năzu
ința de pace, războiul din Viet
nam continuă, iar bombardaîtlbn- 
tele asupra Vietnamului de nord 
au fost reluate". Senatorul s-a pro

Declarația M. A. E. 
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 16 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe a-1 R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în care condamnă planurile 
agresive elaborate la recenta con
ferință americano-saigoneză de la 
Honolulu, prin care Administrația 
Johnson urmărește o nouă intensi
ficare a războiului împotriva Viet
namului. Guvernul R.P.D. Coreene 
și întregul popor coreean — se 
spune în declarație — sprijină po
ziția justă a guvernului R. D. Viet
nam și a C.C. al Frontului Națibr 
nai de Eliberare din Vietnamul de 
sud cu privire la căile de soluție 
nare a problemei vietnameze.

Declarația cere ca Statele Unite 
să pună imediat capăt raidurilor de 
bombardament asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și războiului agre
siv din Vietnamul de sud, să re
tragă trupele și armele introduse 

a salva patrula forțelor interameri
cane din ambuscada în care căzu
se. Doi soldați americani au fost 
grav răniți.

îndepărtarea fostului ministru al 
forțelor armate al Republicii Domi
nicane, Caminero, și afirmațiile ne
confirmate încă oficial despre ple
carea a încă doi generali de dreap
ta în diferite posturi diplomatice 
nu au avut darul de a pune capăt 
grevei generale, care a intrat în 
cea de-a 6-a zi. S-a anunțat că 
sindicatul greviștilor intenționează 
să organizeze o demonstrație de 
protest împotriva prezenței trupelor 
interamericane în Republica Domi
nicană. In scopul prevenirii acestei 
demonstrații, a fost interzisă întru
nirea în grupuri a cetățenilor do
minicani.

BUDAPESTA. Intre re
prezentanții guvernelor 
R. P. Ungare și Franței 
a fost semnat la 15 fe
bruarie în capitala Un
gariei un nou acord co
mercial pe termen lung 
între cele două țări. A- 
cordul rămîne în vigoa
re pînă la 31 decembrie 
1969.

SAN JUAN. La San 
Juan, Porto Rico, a avut 
loc o demonstrație de 
masă in sprijinul acor
dării independenței a- 
cestui teritoriu. Demon
strația a fost organizată 
de „Mișcarea pentru in
dependența teritoriului 
Porto Rico" și de mai 
multe organizații studen
țești.

DAMASC. Noul Con
siliu Național al revolu
ției din Siria, întrunit 
marți seara în prima sa 
ședință, a ales președin

nunțat pentru o „politică realistă 
de pace a guvernului american", 
atît in ceea ce privește conflictul 
vietnamez cit și în alte probleme.

In -legătură cu realitățile pe care 
a avut prilejul să le cunoască cu 
ercaîSa recentei sale vizite într-o 
seriM de țări din America Latină, 
Robert Kennedy scrie, printre al
tele, că după părerea latino-ameri- 
cănilor, „noi (S.U.A. — N.R.) le a- 
boperim soarele, companiile nord- 
ainericane domină economia lor, iar 
politica S.U.A. este impusă politicii 
lor proprii".

ilegal în Vietnamul ne sud și să 
lase poporul sud-vietnamez să re
zolve singur problemele sale.

Turneul lui Humphrey 
în Asia de sud-est

СЛЙАСі 16 (Agerpres). — Vice 
președintele S.U.A., Hubert Hum 
phrgy, însoțit de Averell Harriman, 
afnbasadorul cu însărcinări speciale, 
și-a încheiat vizita în Pakistan. Cei 
doi au avut întrevederi cu preșe
dintele Ayub Khan, cu ZuJfikar Aii 
Bhutto/ ministrul afacerilor exter
ne, și cu alte oficialități. Agențiile 
de presă relatează că, in cadrul 
acestor întrevederi, Humphrey l-a 
informat pe președintele Ayub Khan 
despre Consfătuirea de Іа Honolulu 
în privința Viethamului de Sud și 
au' discutat unele probleme referi
toare la relațiile dintre cele două 
țări. După încheierea convorbirilor, 
vicepreședintele Statelor Unite a 
declarat, potrivit agenției France

S. t). A.

Criminalitatea crește mai rapid 
decît populafia

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
„Criminalitatea în S.U.A. crește mai 
rapid decît populația", se intitulea
ză un articol publicat în ziarul 
„New York Herald Tribune", con
sacrat uneia din cele mai grave 
probleme sociale și morale ale so
cietății americane.

Potrivit ziarului, anul trecut au 
fost înregistrate în Statele Unite 
8 500 omoruri, 16 400 violuri, 100 160 
furturi și 140 800 atacuri armate.

tele, vicepreședintele și 
secretarii sSL Mansur el- 
Attrache și Mazhar Am- 
bari au fost realeși în 
funcțiile de președinte 
și, - respectiv, vicepreșe
dinte al consiliului.

La ședință au fost pre- 
zenți Amin El-Hafez, 
președintele Consiliului 
prezidențial, și primul 
ministru, Salah Bitar.

mativ 5 000 de oameni 
desfășoară intense in
vestigații în zona catas
trofei, atît pe uscat cit 
și în Marea Mediterană

TOKIO. 11 morți și 
șapte dispăruți — acesta 
este bilanțul incendiului 
care a izbucnit miercuri 
dimineața pe bordul u- 
nui petrolier cu o capa-

yulken, secretar general 
al Ministerului de Ex
terne al Turciei.

Bennett urmează să 
fie primit de ministrul 
de externe turc, I. S. 
Caglayangil.

DELHI. Parlamentul in
dian s-a reunit marți Ia 
Delhi pentru a analiza 
situația alimentară care

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MADRID. După o zi 

de repaus, nava ameri
cană „Task Force-65" și 
submersibilul „Alumi- 
naut" și-au reluat mier
curi cercetările pentru 
recuperarea proiectilului 
nuclear pierdut în cursul 

răbușii , bombardieru
lui american de tip „B- 
52". Unități speciale, la 
care participă aproxi-

citate de 33 800 tone, în 
curs de construcție pe 
un șantier din Nagoya.

ANKARA. Jose Rolz 
Bennett, subsecretar al 
O.N.U. pentru proble
mele speciale, care a so
sit marți la Ankara, ve
nind din capitala Cipru
lui, a avut o primă în
trevedere cu Haluk Ba-

continuă să rămînă a- 
menințătoare. Luînd cu- 
vîntuL —“"^Alimen
tației ~ș^ agriculturii, 
Subramaniăîn, a subliniat 
că pînă în luna aprilie 
rezervele alimentare vor 
fi pe sfirșite, iar apro
ximativ 52 milioane de 
indieni stat amenințați 
de foamete.

SAIGON 16 (Agerpres). — Mier
curi dimineață patrioții sud-vietna- 
mezi au lansat un puternic atac îm
potriva postului guvernamental de 
la Thanh Trung, provincia Quang 
Nam, situat la 11 km sud de baza 
aeriană americană de la Da Nang. 
Potrivit agenției A.P. forțele guver
namentale au suferit pierderi grele. 
Trupele speciale saigoneze trimise în 
ajutor au ajuns la fața locului după 
ce forțele patriotice reușiseră 
să se replieze. Agenția Reuter cali
fică acest atac ca una din acțiunile 
importante ale patrioților din ultima 
vreme.

Potrivit știrilor din Saigon, circu
lația pe calea ferată, care leagă 
importanta bază americană de la 
Da Nang de orașul Hue din nordul 
țării, a fost practic paralizată în 
urma exploziilor minelor plantate 
de patrioți. Mai multe trenuri ce 
transportau echipament militar și 
trupe au deraiat.

Presse, că guvernul S.U.A. a hotă
rî1. să acorde Pakistanului un îm
prumut de 50 milioane dolari.

★

Continuîndu-și turneul printr-o se
rie de țări din Asia de sud-est, vice
președintele S.U.A. a sosit miercuri 
la Delhi. EI va avea convorbiri cu 
premierul Indiei, Indira Gandhi, și 
cu alte oficialități indiene. In ca
drul convorbirilor va fi abordată 
problema politicii S.U.A. în Viet
nam și în sud-estul Asiei, precum 
și problemele referitoare la posi
bilitatea acordării unui ajutor ame
rican către India pentru soluționa
rea dificultăților alimentare

„Ceea ce este surprinzător, se 
subliniază în articol, este faptul că 
populația nu se mai așteaptă ca po
liția să o poată apăra. De aceea, 
cetățenii se înarmează și caută 
să-și însușească tot felul de me
tode de autoapărare". In acest sens, 
ziarul dă exemplul unui magazin 
care, punînd în vînzare stilouri cu 
gaze lacrimogene, a făcut afaceri 
foarte bune și al școlilor de judo 
care cunosc în ultima vreme o ma
re înflorire.

Agențiile de presă semnalează, 
de asemenea, că în provincia Binh 
Dinh au continuat operațiunile mi
litare.

★

Agenția de presă Eliberarea in
formează că începînd din luna mai 
anul trecut și pînă în ianuarie a- 
nul acesta, forțele patriotice sud- 
vietnameze au desfășurat 20 de 
bătălii de amploare, reușind să 
scoată din luptă aproximativ 13 000 
de militari americani, 10 batalioa
ne și 15 companii ale trupelor 
S.U.A. Tot în această perioadă au 
fost doborîte 160 de avioane de 
diferite tipuri și distruse 140 de ma
șini amfibii și tancuri, precum și 
30 de alte vehicule militare.

Cazul Ben Barka
PARIS 16 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că Roger 
Frey, ministrul afacerilor interne al 
Franței și Maurice Papon, prefec
tul poliției, au fost audiați marți, 
în calitate de martori, în afacerea 
Ben Barka. Frey a declarat preșe
dintelui Curții de Apel, printre» al
tele, că „personajul numit Chtduki 
era necunoscut de către serviciile 
sale și că nici un funcționar din 
departamentul său nu a avut legă
tură r« acest individ". (După cum 
se f » în legătură cu marocanul 
Cb'^ncî, colaborator apropiat al 
generalului Oufkir, ministrul afa
cerilor interne al Marocului, s-a 
presupus că acesta făcea parte din- 
tr-unul din serviciile „paralele" ale 
politiei franceze). In ce privește 
participarea la aceste acțiuni a 
persoanelor din subordinea sa, 
Frey a declarat că a cunoscut nu
mai rolul jucat de polițiștii Sou- 
chon și Voitot, dar nu a avut cu
noștință de participarea altor per
soane în pregătirea sau operarea 
arestării și sechestrării lui Ben 
Barka". a

Maurice Papon a declarat că „ser
viciile sale nu au fost informate 
nici de sosirea la Paris a lui Mehdi 
Ben Barka, nici de primejdiile care 
îl pîndeau". Papon a subliniat că 
„nu au fost preveniți nici de vizita 
la Paris a ministrului de interne 
marocan".

Tot marți, Robert, procurorul ge
neral al Republicii franceze a fost 
primit de generalul de Gaulle, pe 
care l-a pus la curent cu ultimele 
amănunte legate de instrucția ca
zului Ben Barka.
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ROMA. — Corespon
dentul Agerpres, I. Măr
gineanu, transmite : Mier 
curi au declarat o gre
vă de 24 de ore 1 200 00(> 
de muncitori metalur- 
giști din . întreprinderile 
de stat și particulare 
Greva este sprijinită de 
sindicatele afiliate celor 
trei centrale sindicale 
— Confederația generală 
a Muncii din Italia, Con
federația Sindicatelor 
Oamenilor Muncii din 
Italia și Uniunea Italiană 
a Muncii.

BELGRAD. Agenția Ta- 
niug anunță că la 16 fe
bruarie s-a produs un 
grav accident de cale fe 
rată pe linia Zagreb — 
Split. Potrivit datelor 
preliminare, accidentul 
s-a soldat cu 29 morț’ 
și un mare număr de ră
niți Circulația pe linie 
Zagreb — Split a fost 
întreruptă.

I
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