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INIMA FIERBINTE
A COLECTIVULUI

In aceste zile de pri
măvară constructorii din 
Vulcan au pornit cu a- 
vînt la muncă. Au de 
predat doar în acest an 
512 apartamente plus un 
cămin cu 60 de garso
niere pentru tinerii ne
căsătoriți. Organizația 
de bază, inima șantie
rului, mobilizează între
gul colectiv al șantie
rului la înfăptuirea sar
cinilor ce-i stau în față.

In buna desfășurare a 
muncii pe șantier o în
semnătate deosebită are 
organizarea muncii. In
tr-adevăr, termenele de 
predare către beneficiar 
au fost în general res
pectate, dar acest lucru 
s-a făcut uneori printr-o 
muncă în asalt cu ur
mări negative. In bună 
parte aceste deficiențe 
au fost înlăturate. To
tuși un studiu între
prins de organizația de 
bază a scos la iveală 
faptul că la blocul D 3 
lucrările de structură nu 
erau încheiate la terme
nul stabilit, iar în jurul 
bldțăflui forfoteau tîm- 
piari, zidari, zugravi, 
mozaicari, stingherindu- 
se unii pe alții. In ace
lași 'timp, alte blocuri 
cu lucrările de structu
ră de mult terminate 
duceau lipsă de aseme
nea meseriași. Propune
rea de a repartiza for
țele după necesități ia 
toate blocurile a fost 
însușită de către con
ducerea șantierului și 
astfel s-a putut ajunge 
la b mai bună ritmici
tate , a- muncii.

Mereu în mijlocul 
constructorilor

Merită subliniat faptul 
că membrii biroului or
ganizației de bază își' 
desfășoară cea mai ma
re parte a activității lor 
pe teren, în mijlocul 
constructorilor. Periodic 
sînt analizate stadiul lu- 
cpărilor, organizarea 
muncii, propunîndu-se 
măsuri operative de re
mediere a lipsurilor. 
Sînt atrași la aceste a- 
nalize tehnicieni, maiștri, 
șefi de brigăzi și echi
pe, constructori fruntași.

In vederea îmbunătă
țirii muncii, / biroul or
ganizației de bază a pro

pus conducerii șantieru
lui ca în locurile cheie 
ale producției să fie 
repartizați membri de 
partid cu o înaltă cali- 

. ficare profesională. Prin 
exemplul lor personal și 
munca politică pe care 
o desfășoară, ei însufle
țesc și pe ceilalți con
structori la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor 
de plan. Și-au îndeplinit 
cu cinste sarcinile în
credințate în această 
privință comuniștii Coteț 
Matei, Niistor Nicolae, 
Neagoie G-heorghe, Cor- 
ciani Otto, Dobner Mi
hai și alții.

Creșterea rolului or
ganizației de bază în 
viața șantierului, inter
vențiile ei în orientarea 
activității constructori
lor spre sarcinile majo- 

A re, se reflectă în tema- 
•'/ tica adunărilor sale ge

nerale. In dezbaterea co
muniștilor au fost puse 
probleme ca : stadiile fi
zice pe loturi, producti
vitatea muncii la glisa
re, asigurarea frontului 
de lucru pentru echipe
le de finisaj, organiza
rea muncii pe blocuri.

Nu numai 
cum muncim, 
ci și cum trăim

Organizația de bază 
n-a scăpat din vedere 
nici problemele de via
ță ce ftămîntă pe con
structori. Țlnînd cont de 
faptul că factoru-l hotă- 
rîior în realizarea sarci
nilor de plan este omul, 
organizația de bază a 
analizat într-o adunare 
generală problema con
dițiilor de viață ale con
structorilor. Cu acest 
prilej au reieșit cauzele 
care determină instabi
litatea constructorilor pe 
șantier. Principala cauză 
era că nu erau asigurate 
constructorilor condiții 
social-culturale optime. 
In urma acestei adunări 
au fost luate o seamă de 
măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea condiți
ilor de viață ale celor 
care locuiesc în baraca- 
mente, iar dormitoarele, 
au fost înzestrate cu mo-

с. ZO’LD
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TECUL
CLEVETIRIIOameni din dosare 

judiciare 

și din afara lor

L-a cîntat altcineva, 
înaintea mea, în „aria 
calomniei" din „Bărbie
rul.." lui Rossini. Dar 
altfel: romanțios. „Cîn- 
tecul" meu vreau să fie 
ceea ce este: putere a 
întunericului, neomenia 
din om: crudă și - rece 
ca stiletul înfipt în car
ne. Și mai ales în su
flet. In sufletul OMU
LUI.

Ciotul I:
SOBORUL DE ȚAȚE

Satul Jieț. Plouase 
în ziua aceea de 
vară timpurie, 

ploaie iute, ca o răpă
ială de tobe și trecă-

cu sufletul de pîine 
caldă.

In aerul ulițelor, se 
simțea miros de praf 
dospit și mireasma fine
țurilor adusă de boarea 
serii. Ceas de tihnă și 
de vorbă cumpănită, ca 
și tihna măgurilor răco
rite de ploi și glasul 
molcom al zăvoaielor.

Numai „gurile" și „u- 
rechile" satului nu-și 
găsesc liniștea. S-au 
strîns, în sobor de țațe, 
la poarta Auricăi C. — 
toată, numai gură cu 
vorbă otrăvită și cu su
fletul de fiere.

Cînd o văzu trecînd 
pe fata lui G., cu mij- 
locu-i de pai în spic și 
cu rodiile pămîntului în 
piept, simți crăpînd fie
rea în ea, amintindu-și 
de cearta lor. Șuieră — 
cu limba-i ascuțită de 
năptecă:
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Adunare pionierească

Moment emoționant la fes
tivitatea de la Teatrul de stat
cu prilejul decernării Diplo
mei de întreprindere eviden
țiată pe ramură Exploatării 
miniere Aninoasa. Reprezen
tanții minei evidențiate, tova
rășii Ledrer Iosif, șeful exploa
tării și minerii fruntași în în
trecere Cristea Aurel și David 
Ioan primind înalta distincție 
acordată de C.C.S.

Cîte doi în rînd, co
piii au plecat din curtea 
școlii spre sala C.C.V.J. 
unde: urma să aibă loc a- 
dunarea unității de pio
nieri a Școlii generale nr. 
2 din Petroșani. La adu
nare, la oare au fost in
vitate și activele pionie
rești ale celorlalte școli 
din localitate, au luat 
parte peste 300 purtă
tori ai cravatelor pur
purii.

La adunare a partici
pat tovarășul Maxim 
Mihai, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc 
U.T.C, Petroșani, dele
gat la cel de-a! IV-lea 
Congres al U.T.C. oare

ф Un colectiv de actori ai 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani a prezentat 
ieri, în sală clubului munci
toresc din Aninoasa, un spec
tacol cu piesa „In casa asta 
a dormit un zeu'' (Amphi- 
trion).

ф In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Valea 
Jiului, orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de 
stat din Cluj a prezentat ieri 
la Vulcan, concertul de mu
zică populară ,.Lungu-i dru
mul Clujului". Și-au dat con
cursul soliștii vocali Ana 
Pop Corondan, Maria Peter,

— Ați auzit ce-a fă
cut stricata asta a lui 
G. ?

...Se-ntind peste gard 
gîturile celorlalte, și 
peste sat urechile lor. 
ca să nu le scape o 
vorbă. Ca într-o carica
tură de Iser.

Dar vorba Auricăi se 
lasă într-asdins așteptată.

— Hai, țață Aurică, 
spune-ne odată ce-a fă
cut ?

— Ei, iacă vă spun, 
curioaselor : a dus-o mi
sa la doctor, în Petro
șani, ca s-o scape de 
sarcină — își sloboade, 
țața — oa praștia, pia
tra — vorba-i de cucu
tă, duhnind a răutate.

— Vai, ce rușine !. — 
se dezumflă „indignată" 
cea mai tînără, adunîn- 
du-și la loc între umeri, 
gitul lungit peste gard.
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Ilie Muțiu, Ioân Fărcașu și 
alții. Spectacolul s-a bucurat 
de succes.

+ La clubul muncitoresc 
din Lupeni este programat,

ACTUALITATEA
pentru mîine la ora 18, sim
pozionul cu tema: „Cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii mi
niere din țara noastră și de 
peste hotare'*.  Iși vor da 
concursul cadre de specialiști 
de la C.C.V.J. și I.M.P.

— Iacă și fug pînă la 
mătușa Durhitra să-i 
spun și ei vestea. Viu 
într-o’clipă.

Și, în timp ce tînăra 
alerga peste drum, cea
laltă „ureche a satului" 
ofta, filozofînd din ră
runchi :

— S-a stricat tineretul 
ăsta, țațo. Auzi, să-și 
lepede copilul, scîrnă- 
via I

...Și vorba de cucută 
e dusă prin sat de „gu
rile" și „urechile" 1-ui 
— otrăvind suflete și 
pustiind cele 16 primă
veri ale fetei lui G. Pen
tru ea, au murit horele 
satului, veselia șezători
lor și bucuria plimbări
lor în crîng. Poate și 
speranța măritișului, căci 
cinstea este singura-i 
zestre.

In zadar încercau atî- 
ția oameni de suflet s-o 
facă nepăsătoare I Vor- 
beile de ocară pustiaiu 
lanurile de grîu din ea, 
ca un. stol de lăcuste.

Numai- că legea nu 
doarme, iar „dreptatea, 
n-a mîncat-o câinii" — 
cum cred unii. Și — a- 
poi, pentru neprihănirea

ancheta noastră

CARE ESTE RESPECTUL 
FAȚĂ DE CRITERIUL 

PRINCIPAL AL ÎNTRECERII

CALITATEA 
CĂRBUNELUI 
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va avea loc peste câte
va zile. El a vorbit pio
nierilor despre tradițiile 
revoluționare ale U.T.C.- 
ului. In încheierea cu- 
vîntului său, tovarășul 
Maxim a îndemnat pio
nierii să învețe cu sîr- 
guință pentru a putea 
deveni urmași demni ai 
uteciștilor care au dat 
înalte pilde de devota
ment pentru cauza so
cialismului.

Potrivit tradiției, adu
narea s-a încheiat cu un 
bogat program artistic 
alcătuit din cîntece și 
recitări închinate patriei 
șt partidului.

ф In cadrul Joii de tine
ret, la clubul muncitoresc din 
Vulcan este programată pen
tru astăzi expunerea „Apor
tul organizației U.T.C. Ia în
deplinirea sarcinilor trasate 
de partid".

ф Continuîndu-și pregătiri
le în vederea reluării cam
pionatului de fotbal, echipa 
Jiul susține mîine un nou 
meci de verificare cu forma
ția Victoria Tg. Jiu ce acti
vează în categoria C. Intîlni- 
rea va avea Ioc pe stadionul 
din Petrila incepînd de la 
ora 16,00.

fetei a slat mărturie și 
certificatul medical.

Dată în judecată, țața 
Aurica C., a fost con
damnată pentru vorbele 
ei de ocară. Căci neo
menia n-are ce . căuta, 
azi, între oameni I Dar 
fata lui G.,.a rămas, to
tuși,. cu amărăciunea în 
suflet.

Cîntul II:
SOBORUL GAIȚELOR

Intr-un comparti
ment din , trenul 
de Lupeni, trei: 

trei „gaițe". Dar parc-ar 
fi o sută ! Scot la lici
tație, ultimele noutăți 
(dar nu din cele apă
rute în vitrina librări
ilor !).

Sare una cu ghiare o- 
jate, pe craca de vizavi, 
chemînd de pe culoar, 
o pupăză cu creasta 
proaspăt coafată ca o 
claie de fin... tapată de 
furci:

— Fetelor, ați auzit 
ultima noutate!

DAVHJ MANIU

(Continuare Id pag 3-aj

etr
TUiEJUl
LA
CLUB

Era duminică seara. Grupuri 
de tineri se îndreptau spre 
club.

— Tu, Florico, vii'la dans?
— Vin dar... Titu vine ?
— Vine și el.
— Nelule, ce ne cînți în 

seara asta ? Știi tangou! care 
îmi place mult, mult de tot...

— Petrică te-al pregătit pen
tru concurs ? Astă seară e o 
temă frumoasă la „cine știe 
cîștigă"...

Coridoarele și sălile clu
bului muncitoresc din Uricani 
trăiau în seara aceea o efer
vescență tinerească. Dar iată 
a început muzica. Totul s-a 
transformat în melodie și 
dans.

Dansul și antrenul au conti
nuat pînă seara tîrziu. Au ve
nit multi, extrem de multi ti
neri. Am reținut doar cîteva 
nume: Neacșu Marin, Colț
Stanca, Mevei Maria, Urescu 
Constantin, Cunaie Ioan, Dia- 
conu Cornel.

— Organizăm în fiecare joie 
și duminică reuniuni ale tine
retului — ne-a spus tov. Pă- 
livan Petre, secretarul comite
tului U.T.C. al orașului Uri
cani. Și pentru că aceste ma
nifestări să fie cît mai plăcuțe, 
prezentăm în cadrul lor expu
neri pe teme savurate de ti
neret, organizăm concursuri 
„cine știe cîștigă".

— Numărul tinerilor urică- 
neni care participă s la, reu niuni 
este în continuă creștere a ^ți
nut să adauge tov. Gîscă 
Ioa , secretarul organizației 
U.T.C. de la mină. Deuriăii 
am fost cu un grup de tineri 
la Aninoasa îți schimp de ex
periență. A fost foarte itfl 
acel schimb de experiență.

La organizarea reuniunilor, un 
sprijin prețios primim din par
tea conducerii liceului din lo
calitate. Azîru Adrian, Cocheci 
Vasile, Jiurgiu Aurelia, Ro- 
șescu Ion și Costea Dorin sînt 
doar cîteva din cadrele di
dactice care își aduc contribu
ția Ia reușita reuniunilor.

Valeriu COANDRĂȘ
corespondent

Foto: N. Moidaveean
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JN A№ CE UBBCEAZĂ ESTE NB(3№A1 MÂ SE INTENSIFICE ÎN TOATE 
RAMURILE ЕССМйМЙ NAȚIONALE ACȚIUNEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE sistema
tică A CALITĂȚII PRODUSELOR. DE ШШСЛІЕ A CARACTERISTICILOR LOR TEH
NICE ȘI ECONOMICE. ACEASTA VA flEBUl BĂ CONSTITUIE O PREOCUPARE 
DE PRIM ORDIN A ORGANELOR DE CONDUC ERB DIN ECONOMIE, A ÎNTREfRIN 
DERILOR, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII, FRND O CONDIȚIE DE BAZĂ PEN
TRU SATISFACEREA NEVOILOR Dt PRODUCȚIH ȘI CONSUM, CREȘTEREA EFICIFN 
TEI ECONOMICE A INdUSTRIEL..".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Raport la cel de-al IX-lea Congres al P.G.R.)

Ш li... negru 
Hi același timp
“ Ce M de cărbune e ей 

de Uricani t întrebarea am 
adresa?-o unui specialist din 
CjCVJ.

•“ Are indicii de cocsifi- 
care cei mai constanți din 
cărbunele ce-1 trimitem cen
trelor siderurgice. Deci e 
foarte bun pentru cocsifica
re. ие-а răspuns interlocuto
rul.

De proprietățile cărbunelui 
din Uricani. destinat cocsifi
cării, sînt conștienți și uri- 
căneniL

Dar motivul vizitei noastre 
la mina Urioani a avut alt 
scop. Am pornit pe urmele 
unei scrisori primite de la 
preparația Lupeni. Să-i facem 
o prezentare succintă: „Co
lectivul minei Uricani și-a 
depășit sarcinile de plan pe 
lufie februarie. E un succes 
demn de relevat. Mai puțin 
lăudabil e însă faptul că la 
Uricani calitatea cărbunelui 
cofitinuă să fie neglijată. Ast
fel, conținutul de cenușă a 
fost depășit cu 4,6 puncte, 
fată de norma admisă. Depă- 
șiree se datorește în cea măi I 
măre parte faptului că la 
clasa granulometrică de peste 
80 mm cenușa s-a ridicat la 
63A le aută,- dovadă a lipsei 
de preocupare pentru călite- 
te este numărul blocurilor de 
șist mai mari ca 400 mm ca
re an fost în medie de 35—40 
bucăți pe schimb. Acest Lu
cru, pe lîngă consecințele 
tehnico-economice negativă, 
creează mari greutăți și în 
Rana tehnologic al prepara
tei Lupeni și cauzează nea
junsuri în realizarea recupe
rării globale și a producției 
nete".

In sprijinul afirmațiilor din 
aceeetă scrisoare ău venit și 
informațiile ce le-am primit 
de la biroul C.T.C. din 
Gj&ViJ. Dacă mina Uricani 
n-ar UVfa prepstațlel pro
ducția ca cei mai ridicat con
ținut de cenușă (+16 punc
te, tați de norma admisă) 
codibinaiui а-at încadra in 
noma admită de cenușii. 
Iată, așadar, deși Cu proprie
tăți de cocsificare superioa
re, cărbunele de Urioani e 
de cea mal slabă calitate pe 
bazin din cauze conținutului 
exagerat de șist. Bun și râu, 
sau, cum g-ar mei putea 
spun», alb șl negru In același 
timp. De ce această contra* * 
dicțiet

Am încheiat ancheta noas
tră cu o masă rotundă la 
care am invitat pe factorii de 
răspundere din cadrul exploa
tării. lată CC Пё-au decla
rat :

Tov. TOMȘA OCTAVIAN, 
secretarul comitetului de 
partid.

— Pe linie de partid, cred 
că nu există vreo ședință 
îii care să nu amintim de ne
cesitatea îmbunătățirii calită
ții producției. în lufia februa
rie. comitetul nosțZu de partid 
a format un colectiv din ca
dre competente care ă urmă
rit, pe lingă altele, la fața lo
cului, cauzele Slabei calități 
a cărbunelui. Ce am preconi
zat ? Să se recepționeze săp- 
tămînal sterilul ales în aba
taje comparîndu-1 cu volumul 
de steril existent IfT stratul 
de cărbune. Adevărul e că 
mâi avem de pcTSevefat .șl, 
noi, organizațiile de partid, 
cît si sindicatul.

Tov, ZEI.ENF^K GHEOR- 
CHF, președintele comitetului 
sindicatului.

— Discutăm despre Calitate 
îh grupele sindicale, în con
sfătuiri de producție. Am or
ganizat șl un lectorat pe te
ma calității. Opinia colectivă 
în favoarea calității nu ne 
poate încă mulțumi. Deci va 
trebui să folosim și alte for
me.

— Dar „Vitrina calității" de 
ce nu a fost împrospătată 
din luna septembrie T

• —- N-avetn pictor...
Să-l credem pe tovarășul 

președinte. Dar nu se găsește 
oare un 0ІП îh cadrul minei 
pentru a scrie textele prin 
oare să Se oglindească preo
cuparea brigăzilor și sectoa
relor fată de indicatorul de 
calitate ?! Așta-i mai puțin 
de cffeZut.

Ing. COLÎBABA EUGEN, 
șeful minei.

Conducerea minei noas
tre a lllat măsuri pentru îm
bunătățirea indicatorului de 
Calitate. In 5 abataje, exploa
tăm doar stratul 18. Deci am 
abandonat stratul 17 spre a 
nu mai exploata intercalația. 
Conținutul de cenușă cu care 
sîfitem cotați de preparație 
nu s-a schimbat însă. IhCS 
ceva. Ih noiembrie am ales 
șistul vizibil și le culbutorul 
de la siloz. Si atunci fără 
rezultat, Am mai putea ciăubă 
vreo două luni, dar nu dispu
nem de un mijloc de evacua
re a sterilului.

Că în subteran nu se ale
ge șistul vizibil, e adevărat, 
Se poăte face mai mult fâfă 
să dâUfiăm productivității. 
Dar.. lipsește preocuparea. îfi 
plus, âvCtn și greutăți. Mina 
noastră își face planul cu 100 
oameni lipsă din efectiv. 
N-avem asigurate formațiile 
tip în abataje. Dar e și ne
glijență. Nu se alege sterilul 
unde trebuie — în abataje. 
Nici personalul mediu teluric

Dhilog detore 
carnea fări oaia 
șî rolul 
preparațicl

Pefifru a B№tge pe fitul 
cauzalot cdro generează a- 
ceastă atare de lucruri. am 
variat cftevd lacuri de mun
ca. Am tnceput-o eu sectorul 
l, colectiv care in februarie 
a Met penalizat eu peote 1 oOO 
tone de cărbune.

Primul loc de muncă visi
ter — abatajul 4/9 din ura
tul П—tt. blocul V nord.

CARE ESTE RESPECTUL
EATÂ DE CRITERIUL PRINCIPAL 
AL ÎNTRECERII

CALITATEA
CiRBlVIIlI

Aici, șef de brigadă -este mi
nerul PETRE ANI) IO AN. 
Frontul era proaspăt pușcat 
și transportorul gemea sub 
greutatea cărbunelui excavat, 
intetcaldția — marnă gre
țoase —■ nu a fost insă puș- 
cată ci numai cărbunele-, ste
rilul se desprinde in bucă fi 
Și este ales. Pe lingă trans
portor, spre lucrul vechi, se 
vede piatră multă.

— Sînterfi interesați să 0- 
legem șistul, ne explică bri
gadierul. Altfel pierdem de 
două ori: o dată atunci cind 
se măsoară spațiul excavat 
— înainte de prăbușire — și 
nu se găsește sterilul reieșit 
din calcul, apoi mai este con
trolul de calitate cu care șin- 
tem pățiți...

Locțiitorul șefului de sec
tor, tehnicianul Rugină Mi
luță, ne Informează că bri
gada se numără printre cele 
cu foarte puține vagonete 
rebutate. Este și explicabil : 
există preocupare.

*

Și iată-ne Ia unul din fron
turile de lucru ale abatațe- 
lot unde brigadier este TI- 
MOFTE SPIRIDON — abata
jul 2/9 din stratul 17—ÎS. Ne 
este prezentat un miner ttnăr, 
solid și comunicativ — șeful 
de schimb ANGHELESCU 
GQNSTANTIN.

— Cum se explică faptul 
Că brigada dv. a fost penali
zată lună trecută Cu 300 tone 
cărbune ? Anghelescu dă din 
umeri și:

— Nu sintem numai noi...
— Ce faceți pentru alege

rea Sterilului ?
Apoi, ce am putea 

face r
— De ce nu pușaeți selec

tiv f
— Dar avem timp pentru 

treaba astă 1
— Totuși, alegeți cit de Cit 

piatra t li adresăm o ultimă 
întrebare.

— Atunci să desființăm 
prspărațiaf Ce, la măcelărie 
Iți dă carne fără oase ? 1

Comentariile, referitoare la 
concepția unui miner despre 
Calitatea cărbunelui, sînt de 
prisos.

La punctul de încărcate, am 
Întrebat pe vagonetarul ZU- 
GRAVU NfGOLAĂ Cfte V«- 

gonete de piatră o încărcat 
în ziuă precedentă. Ne-a răs
puns : două. La aceeași în
trebare, brigadierul, Timofle 
Spiridon, ne-a răspuns: trei. 
Am plecat nedumeriți. Pe ci
ne să crezi?

Cu ocazia Vizitării locuri
lor de mtincă am fost sesi
zați și ne-am convins — 
că lipsește iluminația atît în 
abataje, preabataje cit și în 
axe colectoare. Șeful de bri
gadă Timotte Spiridon este 
de părere că lipsa de lumină 
Cete cauza principală pentru 
care nu pot alege șistul de
oarece acesta nu mai este... 
șist vizibil, ci invizibil.

Am căutat să aflăm de lă 
locțiitorul șefului de sector, 
tehnicianul RUGINĂ MILU
ȚĂ, măsurile luate și care se 
vor lua pentru îmbunătăți
rea Călității:

— Am dat multe dispozi
ții scrise și verbale maiștri
lor minieri și artificierilor. 
Cred Că va trebui intensifi
cată mutica de convingere a 
Oamenilor începind de lâ va
gonetar și pînă la miner.

Confruntare 
între vorbe 
și ortul abatajului

Ne aflăm îfi abatajul 1/2, 
unul din locurile de muncă ale 
brigăzii lui Bria loan din sec
torul III al minei. Ne întâm
pină șeful de schimb GROZA 
CAROL. Ea întrebarea : „Cum 
vă preocupați de îmbunătăți
rea calității cărbunelui", Șe
ful de schimb ne-a dat lămu
riri detaliate.

— Puscăm selectiv, întâi 
stratul 18, evacuăm cărbunele, 
apoi pușcăm intercalația pe 
cară o depozităm spre ludrul 
vechi sau o încărcăm sepa
rat și abia apoi depilăm Stra
tul 17. în timpul încărcării 
cărbunelui, alegem cu atenție 
șistul Vizibil.

Vorbe Cit se poate de fru
moase, ca aîti carte. Dar să 
le Confruntăm du realitatea, 
Să fie convingem de felul cum 
se alege șistul din cărbunele 
depilat, fiu avem prilejul) In 
abataj abia s-a terminat per
forarea găurilor. In schimb 
avem prilejul să ne cOăvin- 

gem cum e cu pușcarea selec
tivă, Ce n₽*a  fMt Bat al сей*  
sistăm f Ifl frofit aU fost Bă
tute 15 găuri — atlt le căr
bune Cft Si ttl Intercalate, iar 
artificierul Ciulea GhOOfgho 
venit Intre timp, a început 
să încarce ctu exploziv găurile 
tocmai invers de cum ne de
clarase șeful de schimb : în 
stratifi 1? și în intercalate.

Deci, se spuhe utia șl se 
far» alta. Dar să căutăm șis
tul depozitat lit abataj. Ie-1 
de unde fiti-i! L-atn întiinit 
la ieșirea din abataj și pe 
vagonetarul CRUAN AURgfc. 
La întrebarea cit© vagenete 
eu steni încarcă îtitr-uti 
schimb, ne-a răspuns laco
nic I dOUă-trel. Adevărul e 
că dacă s-ar face o alegere 
corectă a șistului în abataj, 
din velutttul ce rezultă din 
intercalați^ s-ar putea umple 
eu piatră fneâ o dată pe 
atttea vaganete. Deci iată dis- 

cordânța dintre vorbe și fap
te și în privința alegerii șis
tului.

In abatajul v&Cin, 212, l-am 
găsit pe șeful de brigadă 
BRIA IOAN. O primă între
bare : cîte tone de cărbune 
s-au rebutat brigăzii pe lună 
februarie ?

— In orice caz, cam.. și 
brigadierul rostește o cifră 
departe de adevăr, fiind co
rectat pe loc de Șeful de sec
tor, ing. FARKAȘ MlHAÎ. S3 
fie fie permisă deci nedumeri
rea : în ce măsură e preo
cupat brigadierul de calita
tea producției ce iese din a- 
bătajul Iul dacă după rfteva 
Zile de la încheierea lunii a 
și uitat cantitatea de cărbu
ne ce 1 s-a rebutat pentru 
șistul neăles.

Care este părerea factori
lor răspunzători din sector 1

Ing. FARKAȘ MÎHAI. Șeful 
de sector: „Ne preocupă Și 
calitatea dar nu insistăm prea 
mult c-at însemna să pierdem 
Ia indicatorul de productivi
tate. (?!)

HRIȚCAN VASILE, secre
tarul organizației de bază 
de partid 3/A: „Discutăm de 
calitate în fiecare adunare, 
criticăm și iar criticăm. Insă 
rezultatul nu e încă mulțumi
tor. Avem greutăți si din lip
sa numărului cOrespuhzătOf 
de artificieri. Dar nici brigă
zile nu se ocupă încă cores
punzător de calitate".

Controlorul 
de calitate 
e sperietoare ?

Ne vorbește cofitfoloful de 
calitate ăl minei, tov. HEȚ 
GHEORGHE. Ne citează bri
găzile conduse de Timofte 
Sniridcn, Mischie Gheorghe, 
Manolache V., Liscan Gheor- 
ghe, Cazan Stelian și altele, 
brigăzi găsite cu cele mai 
mari cantități de steril în 
producția trimisă la zi.

— Numeroase brigăzi nit în
țeleg încă importanța alege
rii șistului vizibil ifi abataje, 
ne spune controlerul, ta u- 
nele brigăzi se alege sterilul 
doar atunci cînd îmi fac apa- | 

riția la vreun abataj. Așa se 
ltitîmplă la Drigitile conduse 
de Bria Idas, Rtpeafiu Și al
tele. Ce e Săli gtav, neglijen
ța iată de calitatea producției 
e tolerata și de maiștri mi
nieri. Unii maiștri, ca de 
pildă tov. BusicesCu loan, 
privesc chiar cu ostilitate a- 
parițja m₽a în abataje.

— intr-adevăr nu poți sta 
mereu lîngă om, alegerea 
șistului e o problemă de con
știință — este de părete ing. 
APOSTU V., șeful sectorului 
ÎI. La sectorul nostru, de 
brigăzile de pregătiri vorbesc, 
de unde provine volumul ri
dicat de șist, se întâmplă lă 
fel. Se mai pune piatra după 
bandaje, dar în rest, deși s-ar 
putea alege, aceasta se faCe 
doar cînd apate la ort un ca- 
dfu difi personalul de su
praveghere sau controlorul de 
eailtate. Consider foarte im
portant să se găsească o for
mă de cointeresare si a bri
găzilor de pregătiri în îmbu
nătățirea Calității cărbunelui.

Discuții și măsuri 
există. 
Dar eficiența ? 

nu urmărește sufidiefit cum 
M alege de către brigui șis
tul vizibil. Pentru cointeresa
rea brigăxilot. am dat dispo
ziții ca lă calcularea norme
lor să se aibă în vedere can
titatea de steril ales in aba
taje. Rămine să urmărim Cum 
se respectă această dispoziție 
și. în general, sporirea răs- 
pufiderii tuturor factorilor făt! 
de calitatea producției.

Discuții, dezbateri se țin, 
așadar, cu toate prilejurile, 
Se iau șl măsuri. Si tOtUSl 
eficienta acestora intîrzie, 
N-o fi de vină lipsa de per
severență în urmărirea fruc
tificării discuțiilor ți măsuri
lor luate ?

Concluzii 
care obligă

Cîteva concluzii la care 
am ajuns după ancheta elât- 
tuată la mina Uricani.

ф începind cu oamenii ăia 
abataj ți pină la conducerea 
exploatării, toți vorbesc (U- 
neori prea mult, fără să ți 
acționeze) despre deosebita 
importanță pe care o prezin
tă calitatea. Dar, căutlnd să 
explice depășirea procefitulfii 
admis de cenușă, cei mai 
mulți sînt tentați să arunce 
vina pe preparație. Se afirmă 
astfel că ori se alege șistul, 
ori nu, procentul de cendșă 
eȘțe același. Considerăm ci 
ar fi bine să fie trimiși dele
gați competent! la prtpara- 
ție, eventual cfteva sctnmbnri 
la rînd, pentru a se <mvM 
ge Ia fața localei despre fe
lul cum se achită 
organele C.T.C. 91 să ae Ba
gă de aid concluziile coNd- 
punză toate...

♦ De diva timp, la ban
da de daubaj de la silozul 
de cărbune nu se mai aiage 
piatra pe motiv di nu există 
un mijloc de evacuare a a- 
cesteia. Se vorbește măi de 
mult de aplicarea midi me
canizări. вше ar fi ca mu 
brii coledivulni de specia
liști să studieze posiMMfilra 
dirijării spre haldă a sMiild- 
lui, iar organele competente 
din C.C.V.J. si ie aceeoa 
sprijin în acest вапа- ВрІЦІ- 
nul conducerii C.C.VJ. ar ft 
necesar, de asemenea, in Ve
derea completării efectivului 
minei.

La fOl, se importe câ și ilu
minația abatajelor să-și gă
sească o rezolvare Cit nai 
urgență. (La Uricani sînt in
suficiente lămpi electropneuț 
matice, singurele admisa a 
fi folosite in abataje).

ф Maiștrii, artificierii, c*-  
dre care se află în contact 
permanent cu abatajele, CU 
oamenii din subteran, să fie 
determinați să controleze și 
să îndrume cu competență ți 
simț de răspundere acțiunea 
de alegere a șistului. Una 
din căile eficiente de îmbu
nătățire a Calității este l* ’ 
gurarea Condițiilor materialo, 
tehnice și organizatorice 
pentru extragerea ritmică a 
producției, știut fiind că in 
perioadele de asalt calitatea 
este neglijată.

ф Răspunderea colective
lor față de angajamentul a- 
siimat de a se încadra in 
procentul admis de cenușă 
—• va trebui întărită pe vi
itor.

ф Este imperios necesar 
ca organele sindicale să pu
nă la punct și agitația vizua
lă legată de calitatea produc
ției. Cu un panou dat ui
tării șl citeva lozinci la ffr- 
neral nici nu te poți aștepta 
la eficiența agitației.

Anchetă realizată da 
Ion DUBEK

Și 
Francisc VeTRO



Pwtrs atiiiriilt 
patriei

La sUrșitul săptăminii tre- 
Cate, de la preparalia Lupeni 
a luat drumul spre centrele 
siderurgice 22,4 tone fier vechi. 
Din această cantitate 16,$ to
ne au fost încărcate de bri
gada condusă de comunistul 
Moldovan Nistor. Din prepara- 
tia Lupeni în acest an au fost 
expediate către oțelăriile pa
triei 230,4 tone fier vechi co
lectat prin muncă patriotică, 
depășindu-se cu mult prevede
rile de plan.

La colectarea fierului s-a mai 
evidențiat un grup de electri
cieni în frunte cu tînărul Fie
rea Oliviu, precum și schim
bul de la sortare și separarea 
cărbunilor condus de maistrul 
Floresru Dumitru.

CÎNTECUL CLEVETIRII

nigtei-a furat 
h-avea ce mân- 
tat-so strîngee

cei puțin, pe 
cefe vorbiți ?

dwattateui ?

PROGRAM DE RADIO

Tinen; 
taina Uricani

Se mai foiesc gaițele, pe cră
cite Iot, eu pliscurile vîrîte-n piept. 
Și în timp ce trenul её apropia de 
stația Vulcan, prima gaiță „trage 
concluziile"... soborului, pregăti n- 
du-se să-și ia zborul:

— Ne-a zis-o, tipul! Cine-o fi î
— Un ziatist de la Petroșani *■  

cîrîie pupăza.

(Urmate din pag. l-a)

— Care, tu, aia cu vampirul ca
re suge sîngele copiilor 1 — se
agită un plisc cu recuri de ruj.

— Răsuflată 1 i-o tăie scurt 
prima gaiță cu ciocul ros de prea 
multă trăncăneală. Alta mei nouă : 
unul din Vulcan pe nume... Ias-că 
mî-i amintesc îndată, și-a bătut 
copilul zdroblndu-i degetele de la 
mină, pentru că 
bani. Bietul copil, 
orf 1 Barbarul de 
bani de ffiașihă, lăsîadU-1 flăinStld.

Sare o gaiță planturoasă, săMân- 
du-și gușa cu sandviciul prpespăt 
mestecat:

— Așa-i fetelor, captai e inter
nat la spitalul din Vedeau. Rămâne 
fără degete. Ftecisl

Intervine, Cineva, din Ctaparti- 
fitent:

— II cunoașteți 
„barbarul" despre 
teu măcar...

— Știi că-i bine
Й îptretupe aceeapi âaâță, cu do
cul ta urechea alteia, utntMndu-se 
ta pane.

— Ei află dorn-ie că-1 ștei pe 
ta; tar pe copil l-am văzul cu 
etbii inel — să-mi ж8 dacă mint 
—- în spital, cu mliftile în gips. Mai 
vrei ceva, acum ?

д. — tan pare rău, cucoană, că tre
buie să-ți spun pe șleau: total e 
născocire. §pui că l-ai văzut pe 
copil în spital ? O minciună sfrun
tată. Personal am anchetei cazul, 
împreună cu un tovarăș procuror, 
acum cîteva zite. Știți cine-1 •- 
mul Cu „banii de mașină"? Un om 
modest, cu familie grea, ier co
pilei se joacă undeva pe stradă 
sau ta curte, cu degetele... întregi.

S-a făcut liniște. O liniște de 
plumb, cu înțelesuri...

18
PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 5,06 „In sunet de fan
fară"; 5,20 Muzică ușoară; 5,40 Cîh- 
tece și jocuri populare din regiu
nile patriei; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,10 Mazurca de Hans Boli; 
6,15 TRANSMITEM PENTRU SATE; 
6,22 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Garofița" din Botoșani;
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Pe 
Corzile Chitarei; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Cîntece vesele; 7,30 Jo
curi populare; 7,45 Salut voios de 
pionier,- 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Cîntece și jocuri populare ro
mânești și ale naționalităților Conlo
cuitoare; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: Ce 
trebuie să facem, în caz de rănire, 
pentru a preveni tetanosul; 9,35 
Sonata în mi minor pentru vioară și 
pian de Florice Dirfiitrlu; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Radiotacheta plante-

— Ce se bagă ?

Cîntul III:
EPILOG LA... aria CALOMNIEI

Raze sprintere de soare pri- 
mavăratic se joacă la feres

tre, luminînd sala Tribunalului cu 
bndete lor de mătase.

Președintele metaniei se adresea
ză celui chemat:

— Ați introdus, acum un an, • 
acțiune de divorț, și tatrucît n-ati 
mai stăruit în rezolvarea ei, s-a 
perimat.

Soțul,
— Pa 

соаѵйб, 
и-a foot 
dare!

V-ați împăcat, nu?
senin:
tovarășe președinte. M-am 
între timp, că soție mea 
vinovată. Calomnii mut-

★

Ciotul meu:
COLOCVIU CRITIC pe aceeași temă.

colț de stradă. Te ctată 
la bancă, roșcata de la 
șatena, soră de spital, 
medic T. și-etîțla

CLEVETIRE, te-aud etalată, ta 
âtttea locuri: în sat și la 

oraș, in magazine și birouri, în 
case și la 
blonda de 
combinai, 
brunetul
Cum ai ajuns să iii ceea ce 
clevetire ?

încerc să-mi închipui...
.„Te naști din ceva, dtatr-un 

unto de realitate pe cete, însă, nu 
te strâduiești să o cunoști. Și- 
atanci, ți-o închipui; închipuindu-

alții, 
ești,

gră-

Dela-Barbu Ștefănescu
13,00 Concert de prînz; 

Cîntă Попа Moțica, Cilla

martie
rilor; 11,00 Arii din opere; 11,15 
TEATRU RADIOFONIC: Apus de 
soare de 
vrancea;
13.40
Black, Herve Villard, Eduard Hill; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din 
folclorul muzical al popoarelor; 14,50 
Muzică instrumentală; 15,00 Tdno- 
matul melodiilor de muzică ușoară;
15.40 Cîntă Corul Radiotelevizlunii; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,20 
Parada orchestrelor de estradă; 16,45 
Album de piese corale; 17,00 Din 
înregistrările violonistului Grigoraș 
Dihlcu; 17,15 Tangouri celebre*
17,30 In slujba patriei; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN JURWb 
GLOBULUI; 18,13 Cîntece de viață 
nouă și jocuri populare cerute de 
ascultători; 18,30 DIALOG CU AS
CULTĂTORII, 18,45 Recital de arii 
din operete cu Anton Negoițescu; 
19,60 Muzică ușoară; 19,30 Program 

dai 
De

ți-o, scornești, adăugîndu-i ceva 
pînă cînd devine altceva: dintr-o 
discuție, faci ceartă și din ceartă 
faci bătaie sau ceva și mai rău.

Scornești, uneori, ce să-ti 
importantă sau... tendențios, 
aceea trăncănești; și trăncănind, 
devii un zvon sau simplă cleveti
re, ca în cî-ntul soborului de gaițe.

Alteori, scornești din răutate sau 
din interes. Și din sămînța scor- 
nerilor taie, purtată din gută în 
gura, încolțește vorba de cucută 
ce defăimează sau batjocorește, o- 
trăvind suflete și „primăveri" — 
ca în cîntul cu venin al soborului 
de țațe —, semănînd neîncrederea 
între soți — ca în epilogul amin
tit sau vrajbă între oameni.

Ești atunci, CLEVETIRE, ca și 
pietricică din bulgărașui de zăpa
dă rostogolit pe povîrnișuri albe 
de munte și care crește, crește 
mefeu, devenind avalanșa ce slo
boade din chingile muntelui, for
țele lui pustiitoare. Pustiitoare, ca 
și avalanșa răutăților taie, cleve
tire, scăpate din chingile omeniei. 
Căci ești mai rea decît boala, decît 
rana din carne sau stolul de lă
custe.

Boala are leac, dar amărăciunea 
lăsată de tine în inimi, n-are; tafta 
din carne se închide, dur gurile 
tale, cine le poate astupa? recol
tele pustiite de lăcuste, cresc la 
loc, dar Cinstea omului, batjocorită 
de tine, greu se mai reface.

De aceea ești, clevetire, putere 
a ÎNTUNERICULUI. Și pentru că 
ești, vom smulge țițele beznelor ca- 
re-ți dau încă Să sugi laptele rău
tății făaînd din om, neom. Iar pes
te ruinele „vechiului" din tine, vom 
ridica schelele LUMINII, făurind 
un cîntec nou: cântecul sfînt ti 
OMENIEI.

pentru iubitorii muzicii populare,- 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20,30 Intîlnire cu muzica lui Aurel 
Giroveanu; 20,4$ Noapte bună, co
pii: 20,55 Refrene fără vîrstă; 21,15 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI! „Copiii noș
tri în timpul lor liber"; 21,30 Ca
leidoscop sonor;
NAL. Sport; 22,20 
muzicii universale 
lor; 22,50 De la un 
23,52 BULETIN DE

22,00 RADIOJUR- 
Capodopere ale 

și interpreții 
cîntec la altul; 

ȘTIRI.

Cinematografe
18 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tom Jonesi REPUBLICA: Ultimul 
miliardar: LONHA: Amintiri dia 
Copilărie: VULCAN: Cineva acdlâ 
sus mă Iubește; CRIVID1A: Regina 
cînteceior; ISCRONI: Cineva acolo 
sus mă iubește; ANINQASA: Apert, 
Muhtar.

de 
a- 
Și 

de

și struguri de 
pentru consumul 
și export In con- 
prevăzute de de-

în- 
timpi nă cu reali
zări importante 
cel de-al XV-lea 
Congres al U.T.C. 
Iată-1 în clișeu 
pe utecistul Ra- 
diier Octavian, 
care se numără 
printre strungarii 
evidențiați în 
producție de la 
atelierul mecanic
al minei.

Inima fierbinte a
(Urmare din pag. l-a)

bilier și echipament corespunzător. 
Un aspect mai plăcut a primit și 
sala de mese a cantinei, iar hrana 
abonaților s-a îmbunătățit simțitor.

Măsuri binevenite

In luna ianuarie, din Cauza intem
periilor, constructorii șantierului 
n-au reușit să realizeze plafiul de- 
cît în procent de 80 la sută. De 
aceea organizația de bază și-a pro
pus ca încă în cursul trimestrului I, 
Șantierul să recupereze acest mi
nus.

In acest stop organizația de bază 
a luat cîteva măsuri binevenite, 
în primul rînd, a Organizat o sus
ținută muncă politică de masă în 
rîndul constructorilor. Agitația vi-

NU UITAȚI • REFUZAȚI 
LĂMPILE DEFECTE . InTRQ 
DUCEREA LOR 
IN MlNÂ POATE 
AVEA URMĂRI

GRAVE.

VERIF ІСАТІ
ІІ PUNCT ÎONRREI

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoarele 
Condițliinl: Sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul să au 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deteriorate, 
sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie blocat, 
fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, vidul ciriiguhii să nu lo
vească sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul magnetic 
blocat, iar globul «e protecție să nu Не spart sau crăpat

in ii (іиИіі ii nhriM 
ШИ li stat di Іти. HHi. 
ÎMÎE ІІ Itîlllirl

Consiliul de Stat a au
torizat, prin decret, Uni
unea Națională a coope
rativelor agricole 
producție, la cererea 
cesteia, să constituie 
să valorifice fondul 
stat de legume, cartofi, 
fructe 
masă 
intern 
dițiile 
creț, stabilite de comun 
acord între uniune și 
organele administrației 
de stat competente. U- 
ftiunea Națională a co
operativelor agricole își 
ia obligația să înființeze 
„Departamentul pentru 
valorificarea legumelor 
și fructelor", asigurînd 
funcționarea acestuia, în 
cadrul său, în condițiile 
prevederilor statutare.

Departamentul va or
ganiza și asigura înche
ierea contractelor cu co
operativele agricole de 
producție, membrii aces
tora și producătorii in
dividuali; achiziționarea 
produselor, contractarea 
și preluarea legumelor 
și fructelor de la unită
țile agricole de stat po
trivit planului de livrări 
ăl acestora; primirea 
drepturilor statului pen
tru muncile prestate la 
cultura cartofilor de că
tre S.M.T.; recepționarea 
produselor și livrarea 
lor către beneficiari.

Departamentul va or
ganiza și asigura apro
vizionarea populației cu 
legume, cartofi, fructe și 
struguri de masă și va 
lua măsuri pentru extin
derea rețelei comerciale 
și a formelor modeme

и tn»a

încheiat con-
Departamentul 

си

de deservire, va organi
za contractarea, achizi
ționarea, fecepționuda 
șl livrarea cantităților 
pentru export.

Pentru creșterea pro
ducției departamentul va 
sprijini pe prodUCătOti 
în aprovizionarea cu se
mințe, materiale și în
grășăminte, în acțiunile 
de combatere a bolilor 
și dăunătorilor și va a- 
sigura acordarea de cre
dite și avansuri celor 
care au 
tracte. 
stabilește împreună 
organele centrale struc
tura fondului de stat de 
legume, cartofi, IruCte 
și struguri de masă, in 
vederea îmbunătățirii 
continue a Calității și 
lărgirii sortimentelor po
trivit cerințelor consuma
torilor și exportului.

Dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale de pro
ducție în ramura sa de 
activitate, pregătirea Și 
perfecționarea cadrelor, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă in unitățile 
din subordinea 
alte Sarcini ce 
unor organe 
trec în atribuțiile depar
tamentului, iar bunurile 
acestora In folosință Sa.

Se stabilește, de ase
menea, structura organi
zatorică șl conducerea 
departamentului, a direc
țiilor acestuia, a între
prinderilor regionale și 
ale orașelor București și 
Constanța, a oficiilor ra
ionale, precum Și sarci
nile acestora.

(Agerpres)

sa, că și 
reveneau 

centrale

7

colectivului
zuală a fost axată pe 
losință la termen a 
Comuniștii au primit 
explice

darea în îo- 
obiectivălor.' 
sarcina să 

constructorilor necesitatea
intensificării ritmului lucrărilor. Or
ganizația U.T.C. și comitetul sindi
catului âu fost îndrumate să desfă
șoare o muncă susținută de mobi
lizare a oamenilor la respectarea 
termenelor de predare.

Toate acestea au făcut ea răffil- 
nerea în urmă să fie treptat recu
perată. Se prevede ca pînă la sfîr- 
șitul acestei luni, șantierul Să în
tre pe făgașul normal cu planul la 
zi.

Organizația de bază este holărîtă 
să mobilizeze toate forțele pentru 
Ca șantierul din Vulcan să sd Si
tueze printre șantierele fruntașe dia 
Valea Jiului.
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Gală de filme românești la бепеѵа
GENEVA 16. — Со 

respondentul Agerpres, 
H. liman, transmite : 
Marti seara în Palatul 
expozițiilor din Gene
va. directorul standului 
românesc al salonu
lui internațional auto, 
Ctaudni Popeșteanu, a 
oferit o gală de filme 
urmată de un cocteil. 
Au participat reprezen
tanți ai industriei el

vețiene și ai firmelor 
participante la salonul 
internațional auto, pre
cum și ziariști elvețieni 
și străini, membri ai 
Ambasadei române din 
Berna și ai misiunii 
permanente a Republi
cii Socialiste România 
la Geneva.

★
Presa elvețiană a-

belgia: o formula acceptată 
.fâră entuziasm"

BRUXELIES 16 (Agerpres). — 
După lungi și complicate tratative, 
conducerea Partidului social-creș- 
tin. principala grupare politică din 
Belgia, a acceptat constituirea u- 
nei coaliții guvernamentale împre
ună cu liberalii. Marți seara, Paul 
Vanden Boeynants a făcut cunos
cut regelui Baudouin rezultatul 
pozitiv al misiunii ce i-a fost în
credințată.

După cum se știe, conducerea 
Rutidului Libertății și Progresului 
(Aerai) și-a dat duminică „acordul 
de principiu" prin programul nou- 
tai guvern, punînd însă o serie de 
condiții importante.

Referindu-se la dezbaterile de 
aorți din cadrul Comitetului na-

Li Da Nang și Hue demonstrațiile 
antiguvernamentale au luat amploare
SAIGON 16 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că în orașele 
sod-vietnameze Da Nang și Hue 
demonstrațiile antiguvernamentale, 
organizate de studenți în semn de 
protest împotriva politicii antipopu
lare a juntei militare de la Saigon, 
continuă să ia amploare. Potrivit 
agenției Reuter, 25 000 elevi și stu
denți din orașul Hue, important

Aprobarea 

da către Congresul S.U.A. 
a reformelor fiscale 

propuse de Johnson

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Congresul S.U.A. a aprobat refor
mele fiscale propuse de președin
tele Johnson în bugetul pe anul 
financiar 1966—1967, care au sco
piri să sporească veniturile statu
lui cu suma de 6 miliarde dolari. 
Aceste reforme prevăd o accelera
re a încasării impozitelor pe veni
tei și o sporire a impozitelor in
directe asupra vânzărilor de auto
mobile și convorbirilor telefonice. 
Observatorii din Washington sub
liniază că noile impozite urmăresc 
să reducă deficitul bugetar al 
S.U_A„ provocat de uriașele chel
tuieli legate de intervenția ameri
cană în Vietnamul de sud.

Noi incidente 
in statul indian 
Pendjab

DELHI 16 (Agerpres). — In cursul 
zilei de marți s-au produs noi in
cidente în mai multe orașe din sta
tul indian Pendjab, unde în urmă 
cu cinci zile partidul de opoziție 
hindus „Jan Sangh" a chemat la 
respingerea acțiunilor Partidului 
congresului de a crea o nouă pro
vincie de limbă peudjabi. In loca
litățile Luchiana și Jullumpur, în
tre grupurile de manifestanți și po
lice s-au produs ciocniri. Agențiile 
de presă informează că la Delhi, 
unde, de asemenea, au avut loc 
danonstrații, calmul a fost resta
bilit, dar restricțiile de circulație 
rămin in vigoare ca măsură de 
precaitie. 

cordă atenție expona
telor românești. „Nu 
sînt decât câțiva ani 
de cînd camioane din 
România și-au făcut 
apariția la tîrgurile 
internaționale, scrie 
„Journal de Geneve". 
Este prima oară cînd 
România expune la 
Geneva. Evident, este 
o revelație.

țio-nal ai Partidului social-creștin, 
corespondentul din Bruxelles al a- 
genției France Presse relatează că 
formarea unui guvern de coaliție 
cu liberalii a fost acceptată în cele 
din urmă de conducerea P.S.C. 
„fără entuziasm". In Cursul discu
țiilor, menționează corespondentul, 
un mare număr de participanți la 
dezbateri au scos în evidență ne
încrederea lor față de alianța cu 
liberalii care privesc în mod di
ferit rezolvarea unor probleme im
portante ale programului guverna
mental, cum ar fi de exemplu con
flictul lingvistic dintre valoni și 
flamanzi și. îndeosebi, problemele 
bugetare ale țării.

centru universitar din Vietnamul 
de sud, au anunțat că vor conti
nua greva timp de o săptămână. 
Participanții la demonstrații au de
nunțat politica juntei militare a 
generalului Cao Ky, cerînd demi
sia guvernului și organizarea de 
alegeri libere, precum și instaura
rea unui guvern civil în Vietna
mul de sud. La Da Nang, relatea
ză aceeași agenție, 10 000 femei și 
copii au luat parte alături de stu
denți la demonstrațiile împotriva 
autorităților de la Saigon. Activi
tatea în orașul Da Nang este prac
tic paralizată, magazinele sînt în
chise, iar serviciile administrative 
nu funcționează.

Potrivit agenției Reuter, studen
ții din Saigon s-au întrunit mier
curi pentru a hotărî viitoarele ac
țiuni de solidaritate cu studenții din 
Da Nang și Hue. Se anunță totoda
tă că premierul Nguyen Cao Ky 
a avut convorbiri cu membrii ca
binetului pentru a examina situa
ția care s-a creat.

O hotârîre a guvernului Iordaniei
AMMAN 16 (Agerpres). — Gu

vernul Iordaniei a hotărît să pună 
sub sechestru întregul material 
greu al companiei petroliere ame
ricane „John Mecom". Acest ma
terial a fost adus în Iordania în 
urmă cu doi ani în vederea efec
tuării de sondaje și cercetări în 
urma concesiunii acordate de gu- 

0 Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Belgrad a avut loc cea de a noua plenară 
a Comitetului Federal al Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia. Plenara a hotărît să 
convoace cel de-al VI-lea Congres al U.S.P.M.I. la 
7 iunie ia Belgrad.

0 MOSCOVA. La Ciutura (R.S.S. Gruzină) a fost 
dată în exploatare o nouă mină de mangan cu capa
citatea de 1 400 000 tone anual. S-a calculat că rezer 
vele de mangan din Gruzia sînt suficiente pentru e 
sută de ani.

0 PRAGA. Julie Horvath din orașul Jasov (R. S. 
Cehoslovacă), în vîrstă de 35 ani, a născut a patra 
pereche de gemeni. In prezent, familia Horvath nu
mără 12 copii, din care cel mai mare a împlinit 
vîrsta de 17 anL

0 CIUDAD DE MEXICO. Comitetul coordonator 
al Comisiei pentru denuclearizarea Americii Latine, 
compus din reprezentanți ai Braziliei, Mexicului, 
Ecuadorului, Salvadorului și Haiti, a prezentat la 
15 martie tuturor guvernelor țărilor îatino-americane 
un anteproiect de tratat prin care statele semnatare

se angajează să interzică pe teritoriile lor orice acti
vitate în domeniul armelor atomice.
0 HANOI. La invitația Federației sindicatelor din 

Vietnam, la Hanoi a sosit la 14 martie delegația 
Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria con
dusă de Janos Brutyo, președintele C.C.S., anunță 
agenția V.N.A.

0 BRUXELLES. La Bruxelles s-a deschis „Salonul 
internațional de turism și vacanță" la care participă 
un mare număr de firme belgiene și străine. In ca
drul salonului, o expoziție organizată de O.N.T. Car- 
pați prezintă fotografii din orașe și regiuni ale țării 
noastre, precum și obiecte de artă populară.

0 CAIRO. Otto Winzer, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Germane, care face o 
vizită în Republica Arabă Unită, a fost primit la 15 
martie de președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

0 NEW YORK. Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a hotărît miercuri prelungirea, pe o perioadă de încă 
trei luni, respectiv pînă la 26 iunie 1966 — a manda
tului forțelor O.N.U. în Cipru.

Sesiunea 
Adunării Populare^ 
a R. P. Albania

TIRANA 16 (Agerpres). — La Ti
rana au început lucrările sesiunii a 
9-a a celei de-a 5-a legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. Albania. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează aprobarea planului și buge
tului de Stat pe 1966, aprobarea 
legii cu privire la alegerile pen
tru Adunarea Populară, contopirea 
și desființarea unor ministere, a- 
probarea decretelor promulgate de 
Prezidiul Adunări Populare.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a luat cuvîntul Косо The- 
odhosi, președintele Comisiei de 
9tat a Planificării care a prezen
tat proiectul planului pe 1966.

Lucrările sesiunii continuă.

In relațiile R.F.G. cu Franfa

Erhard și Strauss sînt pentru 
contacte „exploratorii" și prudență

BONN 16 (Agerpres). — Luând 
cuvîntul marți în cadrul reuniunii 
grupului parlamentar U.C.D.-U.C.S., 
cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, s-a pronunțat pentru men
ținerea integrală a structurii 
N.A.T.O. Referindu-se la poziția e- 
nunțată de guvernul francez față 
de Alianța atlantică, Erhard a ’ă- 
sat să se înțeleagă că guvernul 
vest-german privește cu rezerve e- 
ventualitatea unor convorbiri bila
terale franco-vest-germane. El a 
admis, totuși, că ar putea avea loc 
unele contacte „exploratorii" cu 
Franța. In continuare cancelarul 
R. F. Germane a insistat asupra 
necesității unei înțelegeri între 
ceilalți 14 parteneri din cadrul 
N.A.T.O.

Criza guvernamentală 
din Italia a luat sfîrșit

ROMA 7 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală din Italia declan
șată la 21 іапиатіе, a luat sfîrșit 
marți seara, o dată cu acordarea 
de către Camera Deputățiilor a vo
tului de încredere celui de-al trei
lea guvern de centru stînga al lui 
Aldo Moro. In favoarea noului gu
vern au votat 347 de deputați, îm
potrivă 251 și o abținere.

Criza guvernamentală din Ital.a 
a durat practic 54 de zile. Guver
nul a fost pus în minoritate în Ca
mera Deputaților în urma prezen
tării unui proiect de lege privind 
învățământul preșcolar de stat. Ne- 

vernul Iordaniei companiei ameri
cane. Guvernul de la Amman a 
luat hotărîrea de sechestru, deoa
rece compania străină a denunțat 
în mod unilateral acordul și a sis
tat practic lucrările de un an, mă
sură ce a adus pagube materiale 
Iordaniei. De aceea, guvernul ior
danian reclamă companiei daune 
în valoare de 700 000 dolari.

Lansarea navei 
„Gemini-8"

CAPE KENNEDY 16 (Agerpres). 
Pe poligonul de la Cape Kennedy 
a fost lansată miercuri la ora 11,41 
(ora locală) nava cosmică „Ge- 
mini-8" avînd la bord pe cosmo
naută americani Neil Armstrong 
și David Scott. Cu o oră și 41 de 
minute mai înainte, de pe același 
poligon fusese lansată o rachetă 
de tip „Atlas-Agena”.

La patru minute după lansare, 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că „Gemini-8", lansată cu a- 
jutorul unei rachete de tip „Ti- 
tan-2", s-a plasat pe o orbită a- 
vînd perigeul de 161 km, așa' cum

In intervenția sa, președintele 
U.C.S., Franz Josef Strauss, deși 
a relevat că regretă inițiativa lua
tă de generalul de Gaulle, s-a pro
nunțat în favoarea tratativelor din
tre Franța și R. F. Germană, re
comandând guvernului vest-german 
„o atitudine prudentă", sfătuindu-1 
să nu se antreneze în discuții ge
nerale, ci numai asupra acelor pro
bleme care „privesc diTeot intere
sele Bonn-ului".

Joi, Bundestagul vest-german va 
dezbate situația actuală din Alian
ța atlantică. La începutul dezbate
rilor, ministrul vest-german de ex
terne, Gerhard Schroder, va face 
o declarație privind politica exter
nă a R. F. Germane.

gocierile între partidele coaliției 
guvernamentale (democrat-creștin, 
socialist, social-democrat și repu
blican) în vederea rezolvării crizei 
au durat 34 zile și s-au desfășurat 
într-o atmosferă încordată, fiind în 
mai multe rînduri pe punctul de a 
eșua. Principalul obstacol în recon
stituirea coaliției de centru-stînga 
a fost candidatura la un post în 
guvern a lui Mario Scelba, fost 
prim-ministru și liderul aripii de 
dreapta a Partidului democrat-creș
tin.

Obstacolul a fost depășit prin- 
tr-un compromis: Scelba a renun
țat la candidatură, dar au fost nu
miți doi partizani de-ai săi în gu
vern. In compensație, creștin-de- 
mocrații au renunțat la Ministerul 
Apărării, pe care l-au condus timp 
de 13 ani, în favoarea unui social
democrat și la Ministerul Comer
țului Exterior, în favoarea unui so
cialist.

Astfel, Aldo Moro a reușit să 
formeze cel de-al treilea guvern 
al său de centru-stînga cu un pro
gram care, cu mici deosebiri, este 
asemănător programelor celor două 
precedente cabinete.

cosmice

a fost prevăzut, iar apogeul de 
271,5 km, cu aproximativ un kilo
metru și jumătate mai ridicat decît 
cel stabilit inițial. Oficialitățile 
N.A.S.A. s-au declarat satisfăcute 
de parametrii orbitelor pe care au 
fost plasate „Gemini-8" și racheta 
„Atlas-Agena".

Zborul lui „Gemini-8" este apre
ciat în cercurile N.A.S-A. ca avînd 
o mare importanță pentru realiza
rea planului american de lansâre 
a unui om pe Lună, pînă în 1970.

„Cosmos-110u 
a aterizat cu succes

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că satelitul 
sovietic „Cosmos-110", și-a înche
iat zborul cosmic și a aterizat cu 
succes în regiunea prevăzută. Sa
telitul avînd la bord doi câini, a 
fost lansat la 22 februarie și a efec
tuat 330 de revoluți în jurul pămân
tului. După aterizare starea sănă
tății animalelor este bună. Ele vor 
fi supuse unei supravegheri stricte.

Sitialia Din iilnstria 
[arlHiferă nit-genaaal 
la dezbaterea iiadeitaiild

BONN 16 (Agerpres). — Miercuri, 
Bundestagul vest-german a început 
dezbaterile pe marginea actualei 
Situații din industria carboniferă 
vest-germană. In uMimele săptătnfni 
în bazinul Ruhr, care este cel mei 
mult lovit de efectele crizei căr
bunelui, situația a fost încordată. 
Patronatul a anunțat închiderea 
minei „Graf Bismarck" din Gelsen
kirchen, în care lucrează peste 
7 000 de mineri. Ulterior, încă două 
societăți au hotărît să reducă săp- 
tămîna de lucru cu scăderea co
respunzătoare a salariului, măsură 
care afectează 25 000 de mineri. O 
răspuns Ia aceste măsuri, 300 000 
de mineri au declarat săptămâna 
trecută scurte greve de protest 
sub lozinca „Nu vrem să trăim 
veșnic în criză, opt ani sînt dea- 
juns".

Dezbaterile se anunță a fi fur
tunoase.

Notele de protest 
date publicității 
de reprezentantul' 
Cambodgiei la O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Cam- 
bodgiei pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite, Huot Sambat, a dat 
marți publicității două note de pro
test adresate secretarului general 
al O.N.U. U Thant, în care acuză 
guvernul Tailandei și S.U.A. de 
acte provocatoare împotriva Cam- 
bodgiei.

Guvernul Tailandei împreună cu 
S.U.A. și regimul de la Saigon, se 
arată în note, instruiesc, finanțea
ză și ajută la infiltrarea elemen
telor diversioniste pe teritoriul 
Cambodgiei.

In încheiere se subliniază că a- 
ceste acte provocatoare constituie 
□ încălcare a neutralității și suve
ranității Cambodgiei.
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