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Brînduș Aurel Timoîte Spiridon Nicu Constantin Mitre Mi hai
inginer șef, E. M. Lenea miner, E. M. Uricani sudor, U.R.U.M.P. miner, E, M. Vulcan

TREPTE
SPRE UN TITLU
DE CINSTE
0 Bătălia continuă # Izbînzi la 300 de 
metri sub pămînt • 0 listă incompletă 

Trepte spre cel de-al doilea titlu de 
fruntaș

Mobilă, binale și alte produse 
date peste plan

La suprafața mi
nei Lenea II au 

început, în urmă cu 
trei ani, lucrări de 
importantă capitală pen
tru' viitorul exploată
rii de la extremitatea 
estică a bazinului nos
tru. Aici, la Lonea II, 
urmează să fie centrali
zat , (Cărbunele rezultat 
din abatajele celor cinci 
sectoare productive ale 
exploatării. Nu va trece 
decît un an și în loc de 
trei guri de mină, Lonea 
va avea doar una, mo
dernă.

In anii din urmă, Lo
nea IL a cunoscut efer
vescența înnoitoare ma
terializată de prezența 
celor două șantiere pa- 

... Talele, Unul la suprafață 
7 — unde constructorii de 

Ia T.C.MM. au înălțat 
pe verticală ateliere, si
lozuri, birouri și silueta 
zveltă a turnului cu 
schip — și altul la 300 
de metri sub pămînt. In- 
cepînd din vara anului 
1961, < pe șantierul din 
subteran au pus stăpîni- 
re, treptat, oamenii sec
torului de investiții al 
minei., Lor le-a revenit 
misiunea de răspundere 
de a pregăti noul orizont 
aflat Ia 400 de metri 
deasupra nivelului Mării 
Negre.

Iii preajma Zilei mi
nerului, schipurile de 
la ■ turnul cel impo
zant au efectuat pri
mele curse de probă 
de-a lungul celor 350 de 
metri. Se fac intense pre
gătiri — care captează 
atenția a sute de oameni, 
de la muncitori pînă la 
specialiști — în vederea 

De-a lungul anilor 
pentru tratarea catarac
tei (boală de ochi care 
provoacă orbirea prin al
birea cristalinului) au 
fost aplicate diferite pro
cedee, mai mult sau mai 
puțin eficace. In urmă 
cu doi ani, în întreaga 
lume s-a răspindit meto
da medicului polonez 
Krwawicz, metodă cu
noscută sub numele de 
„crio-extracția cristali
nului". Metoda constă 
în congelarea, la o tem
peratură de — 70 de 
grade, cu ajutorul bio
xidului de carborj, a cris
talinului care se extrage 
astfel mai ușor și se în
lătură totodată compli
cațiile ce apăreau prin 
procedeele aplicate ante

aducerii la lumina zilei 
a primelor tone de căr
bune. In acest timp, în 
subteran continuă bătălia 
cu roca dură sau nisi
poasă, cu presiunile, apa 
de infiltrație și gazele. 
Prin pricepere minereas
că și hărnicie, cei de la 
investiții înving opreliș
tile adîncului și înscriu 
în cronica întrecerii fap
te demne de titlul de 
fruntaș dobîndit anul 
trecut. Dovadă : rea
lizările din primele șap
te luni ale acestui 
an. La metri liniari 
săpare plus betonare sar
cinile au fost depășite 
lună de lună — de la 
începutul anului cumu- 
lindu-se un plus de a- 
vansare în stinci, de 230 
metri. CJn alt indicator 
important, planul de pu
nere în funcție, a fost 1 
realizat trimestru de tri
mestru. Că oamenii de 
la investițiile minei Lo
nea sînt buni gospodari

Francisc VETRO

(Continuare îii pag. 3-a} 

Veste bună pentru turiști
O veste bună pentru turiștii care 

vizitează Nordul Moldovei. S-a ter
minat modernizarea drumului Gura 
Humorului — Voroneț și se apro
pie de sfîrșit lucrările la podul de 
belon de pe rîul Moldova. Pe dru
mul spre Mănăstirea Humorului s-a 
terminat podul peste pîrîul Humor și 
se execută în continuare îmbrăcă-

minți ușoare asfaltice. In ,curs de 
modernizare se află și. drumul- Ră
dăuți' — Putna, pe care s-a turnat 
asfalt pe mai mult de 20 km și au 
început lucrările pe drumurile ce 
duc la Vatra Moldoviței, Ipotești și 
Dragomirna.

Se apropie de sfîrșit și lucrările 
la noul drum Șadova .—, Sucevița.

rior. Metoda medicului 
polnez a foit folosită în- 
cepînd cu un an în ur
mă în unele spitale. din 
Capitală și Bacău.

COLABORARE RODNICA
Colectivul de medici 

oftalmologi de la Spita
lul unificat din Petro
șani — sub conducerea 
tov. Eșanu Iosif, doctor 
în medicină — a studiat 
în ultimele luni posibili
tatea introducerii acestui 
nrocedeu avansart. Dar, 
era ncesară punerea la 
punct a unui instrument 
denumit orio-extractor.

CITIȚI IN PAGINA 2-A

CUM SE APLICĂ 
LEGISLAȚIA MUNCII

IN VALEA JIUUI

© In cursul zilei de ieri, absolvenții școlilor 
de maiștri din Petroșani și Lupeni, promoția a- 
nului școlar 1965—1966, au fost repartizați în 
producție la exploatările miniere și alte unități 
aparținătoare C.6.V.J. Sei 45 maiștri miniefi și 
27 maiștri electromecanici se reîntorc,,, îi, pro
ducție cu cunoștințe temeiiîice dobîîidite în 
școala recent absolvită.

© Sala de lectură a clubului muncitoresc din 
Petrila,' a • găzduit ieri după-amiază consfătuirea 
organizată de ziarul „Eldre" ou corespondenții 
și cititorii ziarului.

© Pe stadionul din localitate, azi la ora lr, 
are loc meciul internațional de fotbal dintre 
echipele Jiul Petroșani — S.K.A. Rostov — 
(U.R.S.S.). In deschidere, la ora 15, se vor întllni 
două echipe de copii.

© Biblioteca clubului muncitoresc din Vulcan, 
împreună cu colectivul de recitatori artistici, a 
pregătit1 pentru joia de tineret un program din 
poezia contemporană. Programul intitulat „Ghi
tare Văii Jiului"; va fi prezentat în sala clubului 
azi la ora 18. ■

© Tot azi la clubul muncitoresc din Uricani, 
are Ioc o seară literară pe tema : „Viața și opera 
scriitorului Mihail Sadoveanu". Seara literară a 
fost pregătită de colectivul s bibliotecii, cu Con
cursul tovarășei Jiurgiu Aurelia, profesoară la 
liceul din localitate.

La solicitarea noastră, 
ne-au venit în ajutor 
maiștrii Cornel Motșru, 
Ladislau Munteanu ' și 
Timotei Trîf, de la Sta 

ția de cercetări pentru 
securitatea minieră -din 
Petroșani, care au con
fecționat instrumentul a- 
ducîndu-i chiar și unele 
îmbunătățiri față de,mo
delul original. In pre
zent, aparatul funcționea
ză în bune condițiunl

In urma acestei cola
borări, activitatea chi
rurgicală din secția de 

oftalmologie a ’ spitalului 
din Petroșani se plasea
ză . la nivelul tehnicii 
mondiale actuale. Facem 
cunoscut cititorilor . zia
rului că trei oameni 
vîrstnici — Lazăr Adam 
din Uricani, Neațu Ana 
din Lupeni și Enescu Ni
cola e.-din comuna Peș- 
tișani, regiunea Oltenia, 
și-au recăpătat vederea 
prin aplicarea noii me
tode și folosirea instru
mentului pus la punct 
cu concursul lucrătorilor 
de lă S.C.S.Ml Alte-per
soane urmează să fie o- 
perate în zalele urmă
toare. ,

MARIA STOICUȚA 
NTGOLAE MARIAN 
medici oftalmologi 

Petroșani

Harnicul colectiv al 
I.O.I.L. Petroșani are ca 
principale obiective pro
ducerea; unor sortimen
te solicitate de cumpă
rători precum și conti
nua îmbunătățire a ca
lității produselor.

Mobilizat și îndrumat 
în permanență de or
ganizația de partid, co
lectivul acestei între
prinderi înregistrează 
rezultate din cele mai 
bune în realizarea sar
cinilor de plan.

Astfel, pe primele 7 
luni ce s-au scurs din 
acest • an, printr-o or
ganizare judicioasă a 
muncii în secțiile 
I.O.I.L., planul produc
ției globale a fost rea
lizat în proporție de 

REPARAȚIILE — 
condiție esențială 
pentru buna funcționare 
a agregatelor

Asigurarea cu energie electrică a 
marilor centre industriale impune 
ca întreprinderile producătoare de 
energie electrică, printre care și 
centrala noastră, să funcționeze con
tinuu și sigur. Una din condițiile 
'esențiale care asigură funcționarea 
fără avarii a agregatelor este ex
ploatarea corespunzătoare și execu
tarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor de reparații și de între
ținere.

Pentru desfășurarea; în bune con- 
dițiuni a reparațiilor, încă de la în
ceputul antilui s-au întocmit no
menclatoare de lucrări pentru fi.e- 
qare agregat în' parfe și s-au sta
bilit : planul de executare a piese
lor de schimb și a confecțiilor! 
grafic de desfășurare a lucrărilor de 
reparații pentru fiecare agregat în 
parte, cu stabilirea timpului de 
executare precum și componența 
echipelor; un grafic de confecțio
nare, verificarea și repararea scu
lelor . și dispozitivelor.

In' cursul anului acesta au foSt 
planificate a intra în • reparație a- 
gregatele de bază cu termen de în
cheiere a reparațiilor în cursul lu
nii august. Nu s-a putut respecta a- 
ceastă planificare deoarece Ia finele 
lunii ianuarie 1966 a apărut o de
fecțiune de construcție la rotorul 
generatorului 2. Pentru remedierea 
acestei defecțiuni, împreună cu un 
colectiv de specialiști de la En'er- 
gcreparații și în colaborare cu Uzi
nele metalurgice Reșița, s-a execu
tat modernizarea rotoarelor gene
ratoarelor, lucrare efectuată pentru

prima dată la noi în tară și jare 
necesită o perioadă mai mare de 
asimilare. încă nu se terminaseră 
.lucrările de reparații de la turbo- 
generatorul II și a apărut aceeași 
defecțiune la rotorul turbogenera- 
torului I. In perioada cînd se exe
cutau lucrările de remediere a gru
pului I s-a ivit o avarie Ia grupul 
IV de 150 MW.

Prin aceasta frontul de desfășu
rare a lucrărilor de reparații , s-a 
lărgit ■ foarte mult necesitînd. un 
volum mare de lucrări și personal 
numeros.- Pentru acoperirea necesi
tăților s-au adus lucrători -de >» la 
Energoreparații și de lă* alte^c^E- 
tfaler electrice din țară; 
rat cu formațiile de reparații de la 
C. E. . Vulcan și C. E. Petroșani, 
precum și cu exploatările miniere 
din Valea Jiului și U.R.U.M.R. ' —

Lucrările de reparații efectuate în' 
anul acesta au fost executate în 
termenul prevăzut obținîndu-se chiar 
unele reduceri ale termenului de 
reparații. La grupul IV, lucrările de 
remediere s-au desfășurat conform 
programului întocmit, dar din cauză' 
că paletele au sosit cu o întîrziere 
de 5 zile terminarea lucrărilor a 
fost decalată. Pentru desfășurarea 
în bune cOndițiuni a reparațiilor 
conducerea uzinei a analizat zilnic

Ing. Alexandru REBREANU 
director al I.E.C. Paroșeni 

Ing. Dumitru DINA 
inginer șef adjunct

(Continuare in pag. 3-a)

Reparații la pompele hidraulice pentru evacuarea zguret șic«u- 
șei din focarele cazanelor.

100,3 la sută, al pro
ducției marfă în pro
porție de 100,8 Ia su
tă, iar productivitatea' 
muncii a sporit cu 2 
la-sută față de cea pla
nificată.

In acest răstimp au 
fost livrate prin, inter
mediul organizațiilor 
comerciale din Valea 
Jiului un număr de 132 
garnituri de mobilă 
combinată tip „Nădlac". 
413 garnituri de; mo
bilă pentru bucătărie 
tip „Sibiu", 132 cana
pele tip „Carpați".'Pes
te prevederile planului 
s-a produs cantitatea 
de 189 m p binale și 
729 tone piatră conca- 
sată. De asemenea, au 
mai fost livrate peste

plan un număr de 18 
bucăți somiere-dorme- 
ze tapisate și Site 
produse. • i

Un aport substanțial 
la . obținerea acestor 
realizări'l-au adus bri
găzile conduse ;de / Eva 
Petru, Biro Alexandru 
și Buzatu Gheorghe, 
care - s-au situat lună 
de lună în fruntea /în
trecerii socialiste. De 
asemenea, merită rele
vată și contribuția.:lu
crătorilor Popa Justin, 
Maksaj I-uliu, ' Burciu 
Constantin, Hancas -Ni- 
colae, Vidican PaveE 
Sireanu Gheorghp, toți 
oameni de nădejd» ai 
întreprinderii'. ’

I. CHÎRAȘ 
corespondent



RECENT, A AVUT LOC LA 
PETROȘANI, PLENARA CON
SILIULUI LOCAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR. 
OBIECTUL DEZBATERILOR L-A 
CONSTITUIT MODUL 1N CA
RR SS RESPECTA LEGISLAȚIA 
MUNCO IN ÎNTREPRINDERILE 
ȘI INSTITUȚIILE DIN VALEA 
JIULUI. LA PLENARA AU 
PARTICIPAT PREȘEDINȚI AI 
COMITETELOR SINDICATE
LOR. CONDUCĂTORI AI ÎN
TREPRINDERILOR ȘI INSTITU
ȚIILOR, PREȘEDINȚI AI SFA
TURILOR POPULARE.

IN PAGINA DE FAȚA VOM 
RELEVA CÎTBVA DIN PRO- 

LI IELE SEMNIFICATIVE 
DEZBĂTUTE DE PLENARA.

In «arsul acestui am Ccmtliinl 
local Petroșani al U.G.S.R. a manifes
tat o preocupare susținuta în direc
ția sprijinirii sindicatelor pentru 
organizarea și dMfășurarea activi
tății juridice corespunzător cerin- 
Mcr fi conform legilor ta vigoare.

Pornind de la premlza că o con
diție esențială care stă Ja baza res
pectării oricărei legi eate cunoaște
rea ei, Consiliul local a Inițiat, In 
colaborare cu Tribunalul popular și 
Asociația juriștilor -din localitate, o 
acțiune cuprinzătoare de control fi 
îndlumare. Cu acest prilej s-a con
trolat modul în care se respectă le
gislația muncii de către conducerile 
tehnico-adminlstrative, felul în care 
îji îndeplinesc sarcinii© si atribu
țiile jurisdictionale ce le revin co
mitetelor sindicatelor și organelor 
corespunzătoare din întreprinderi si 
instituții.

Preocupări, 
acțiuni

Comitetele sindicatelor au fost 
îndrumate șl ajutate bS popularizeze 
laig legile în vigoare. In acest *cop 
s-au organizat prelucrări, p» ramuri 
do activitate cu masa salariaților a 
legilor car© au tangență directă cu 
activitatea din producție a aceetOra. 
Cu sprijinul Asociației juriștilor din 
Petroșani s-«u organizat periodic 
conferințe CU teme juridice legate 
do aspectele importante ale legisla
ției. Numai în cursul semestrului I 
al anului curent s-au organizat 237 
asemenea conferințe si expuneri la 
cm« au participat peste 15 000 de 
salariati. Printre temele abordate 
cu aceșț prilej cităm: „Preocupa
rea pentru apărarea avutului ob
ștesc", „Respectarea regulilor de 
conviețuire socială" etc.

Au avut eficientă consultațiile ju
ridice organizate de către comita
tele sindicatelor șl conducerile teh- 
nlfco-admlnlstratlvo cu scopul de a 
explica oamenilor muncii conținu
tul unor acte juridice șl modalita
tea aplicării lor corecte. La exploa- 
țările miniere Petrila, Anlnoasa, Lu
pani al Dtlja in cadrul lectoratelor 
de cultură generală oara au func
ționat tn cursul acestui an s-au abor
dat și tarns privitoare ia legis
lația muncii.

Problema legislației muncii a for- 
mut șl obiectul discuțiilor . unor 
adunări ale grupelor sindicale unde, 
pe lingă necesitatea respectării dis
ciplinei muncii, a normelor de teh
nice securității, s-au pus in discu
ție «1 chestiuni cu privire la legii- 
liMa socialistă.

O altă formă de popularizare a 
lojȘUor statului folosită In mod frec- 
veot de comitatele sindicatelor o 
ccfeatttule citirea, la stațiile de ră- 
rfieemplWinans, a unor decrete șl a 
refttlmnantului de ordine interlovă.

CUM SE «PLICI
LEGISLAȚIA MUNCII 

ÎN .'ALEA JIULUI
Adevărul exprimat de 

aceste vorbe înțelept© 
©sta perfect valabil și în 
cazurile pus» aici în dis
cuți©.

Luînd cuytatul în ca
drul dezbaterilor tova
rășii GiUrglU Gheorghe, 
Ardelean Victor, Anghsi 
Constantin, Butca Victor 
ș. a, ay subliniat că, în 
majoritatea întreprinde
rilor, se respectă orele 
normal© d© lucru, elimi- 
nîndu-ee, pe cît ©sta po
sibil, utilizarea muncite- 
Iilor la efectuarea dife
ritelor lucrări în zilele 
de repaus- Totuși mai 
slnt șl excepții-

Deficiențele Ivite în 
organizarea procesului 
de producție, neglijarea 
apllclrii măsurilor teh- 
nico-organlzatorice pen
tru îudeplinjrea ritmică 
a sarcinilor de plan de
termină unele Întreprin
deri să recurgă la ore 
suplimentar» sau ta co
mandarea La serviciu a 
muncitorilor în zilele de 
odihnă. Articolul 391 din 
Codul muncii reglemen
tează cu precizie toate 
cazurile privitoare la o- 
rvle efectuate de sala- 
riați peste timpul nor
mal de lucru. In artico
lul amintit se spune, 
printre altele; „Orele de 
muncă prestate de sala- 
riați în zilele de repaus 
șăpt&nînal șe vor com
pensa ou un timp cores
punzător liber, în cursul 
următoarelor două săp* 
tămînl.,.", Gum sînt res
pectate aceste norme în 
cadrul* > întreprinderile; 
dtn Valea Jiului 1

•— La mina noastră — 
a spus tovarășul ilie 
Petru, președintele Co

Comisiile pentru soluționarea li
tigiilor de muncă funcționează 

pe lingă comitetele sindicatelor din 
toate întreprinderile și instituțiile 
Văii Jiului. Aceste organe, în com
ponența cărora intră atît reprezen
tanți ai comitetelor sindicatelor cit 
și ai conducerilor tehnico-adminis- 
tratlve, au sarcina să rezolve liti
giile ce șe ivesc între salariați și 
conducerile administrative.

in activitatea Comisiilor pentru soluționarea litigiilor de muncă 

OPERATIVITATE, EFICIENTĂ
Străduindu-se să justifice încre

derea ce li s-a acordat, comisiile 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă au rezolvat, numai în primul 
semestru al anului curent, 950 de 
litigii de muncă. Se poate aprecia 
că, In marea majoritate a unități
lor comisiile pentru soluționarea li
tigiilor de muncă se bucură de spri
jinul deplin al conducerilor admi
nistrative In aplicarea corectă a le
gilor statului. Acest fapt e reflectat 
de continua scădere a litigiilor ne 
muncă, de reducerea sistematică a 
abaterilor, fapt care influențează, 
în mod pozitiv îndeplinirea sarcini
lor planului de producție.

Eficienta comisiilor pentru solu
ționarea litigiilor de muncă osie 
determinată In mod hotfirltor de 
respectarea cu strictețe a prevede
rilor legale privind functionarea 
lor. Deși acest lucru este cunoscut 
nu poate fi trecut cu vede
rea faptul că în unele unități cum 
stat I.R.E.H., I.C.R.A., Depoul
HFJt., sectorul de explorări geo
logice din Uriconl și altele nu s-ați 
respectat normele legale privind ac
tivitatea acestor comiții.

— In prima jumătate a anului cu
rent — a relevat tov. Endu Gheor- 
ghe, — președintele sindicatului 
I. F. Petroșani — comisie pentru 
soluționarea 'litigiilor de muncă a

mitetului sindicatului mi
nei Uipeni — legislația 
muncii este in general 
respectată. Totuși, pe 
ici<glo mai au loc aba
teri, Dar si la noi, ca și 
la celelalte exploatări, 
s-a înțîmplat să fie co
mandați muncitori la ser
viciu pentru a executa 
anumite lucrări de în
trețineri, revizii și repa
rații care nu »e pot e- 
fșctua decit în zilele de

rul respectiv lipsește 
astfel de la locul de 
muncă. Potrivit articolu
lui 47 din Codul muncii, 
In asemenea cazuri mar
torului i se plătește 
timpul respectiv cu ciș- 
tigul mediu zilnic «1 ul- 
Urnelor trei !un|, Din pă
cate această. prevedere 
nu »• respectă întot
deauna, Si tocmai aici 
intervine necunoașterea 
legislației muncii. Șeful 
sectorului XI! de la ex

Unde-i lege, 
nu-i tocmeală

repaus. De regulă, aces
tor salariați li se acordă 
drepturile ce li se cuvin. 
Ceea ce ni se poate re
proșa e faptul că nu se 
respectă cu rigurozitate 
termenul de 14 zile pre
văzut în Codul muncii.

Respectarea legalității 
muncii mai îmbracă șl 
alte aspecte. De exem
plu necunoașterea temei
nică a legislației muncii 
determină conducerile 
unor sectoare să solu
ționeze în mod necores
punzător anumite proble- 
me, ceea ce dă naștere 
la litigii care sînt rezol
vate, în ultimă instanță, 
de către tribunal. In a 
seraenea cazuri martorii 
sînt ți tați în fața instan
ței judecătorești. De re
gulă acest lucru se pe- 
trece dimineața, cînd oa
menii ar trebui să se 
afle la serviciu. Marto

ploatarea noastră, spre 
exemplu, n-a motivat 
postul unui salariat che
mat în fața instanței. 
Pentru ca omul să fie 
pus în drepturile legale 
a trebuit să intervină 
comitetul sindicatului.

Si aiti participant! la 
discuții au reliefat ca
zuri de necunoaștere a 
legislației muncii. La 
mina Lonea, spre exem
plu, angajații Leonte 
Răutu, din sectarul U și 
Doț Crăciun, mecanic la 
mașina de extracție au 
fost comandați la ser
viciu în zilele de repaus. 
Cei care i-au chemat nu 
s-au îngrijit însă ca, In 
zilele următoare, ei să 
primească odihna legală. 
Pin acest motiv salarta- 
tii s-au adresat comisiei 
de soluționare a litigitor 
de muncă care ie-a dat 
cîștig de cauză și, în

luat în discuție 90 de cazuri diulre 
care 72 au fost rezolvate potrivit 
prevederilor legale. Celelalte ur- 
mînd să fie soluționate totr-un vi
itor apropiat.

in urma controlului exercitat de 
consiliul local s-a constatat că în 
marea lor majoritate aceste comisii 
cunosc și respectă regulile de pro- 
eectură. Totuși, în unele întreprin
deri sînt cazuri de nesocotire <: 

lor. La sectorul minier Bănită (șe
ful sectorului Străuțiu Florin) spre 
exemplu, dosarele stat soluționate 
cu întîrziere. Multe cazuri prezen
tate comisiei încă din 1965 nu și-au 
găsit rezolvare nici pînă în pre- 1 
zent. Si la I.L.L. Petroșani se ter
giversează, în mod nepermis, solu
ționarea litigiilor de muncă. Nici la 
I.E.C. Paroșeni nu este respectată 
procedura legală fixîndu-se termene 
de judecată nejustificat de lungi, 
cum de altfel se procedează și la 
T.A.P.L.

G condiție de mare importanță 
care determină eficienta activității 
comisiilor o constituie aplicarea 
neabătută a prevederilor legale care 
stabilesc competența acestor organe 
jurisdicționale.

— Comisia pentru solutionarea li
tigiilor de muncă de la exploata
rea noastră — a arătat tovarășul 
Șandru Iosif, președintele sindica
tului minei Lorjea — îșl îndeplineș
te conștiincios atribuțiile. Aceasta 
o dpvedește faptul că salariații i se 
adresează cu încredere. Recent, co- , 
misia a soluționat reclamațiile a doi 
lucrători din sectorul III pl exploa
tării cărora H s-a imputat o ușă de 
aerai deteriorată. Cercetarea cazu
lui © dovedit că sancțiunea n-a fost 
corect aplicată de către șeful sec
torului. 

consecință, a obligai ex
ploatarea să le plăteas
că drepturile bănești ce 
li se cuveneau.

In unele întreprinderi 
se foloeeet© în mod frec
vent practica de a nu 
elibera, din diferite mo
tive, cartea de muncă a 
angajatului plecat din 
întreprinderea respectivă 
cu con»imtămlnlul aces
teia.

— Avem mari greutăți
— a precizat iov, He- 
gedus Pranclac, șeful 
Oficiului orășenesc pen
tru recrutarea si reparti
zarea forțelor de muncă
— din cauza unor con
ducători de unități eco
nomice care refuză, fără 
motive întemeiate, să de
libereze cartea de mun
că a salariatului a cărui 
demisie sau transfer în 
prealabil au aprobat-o. 
Ei motivează acest lucru 
prin faptul că salariatul 
respectiv n-a predat lo
cuința primită de Ia în
treprinderea de unde 
pleacă.

Asemenea abateri s-au 
sSvîrșit la mina Vulcan, 
unde s-a refuzat elibe
rarea cărților de muncă 
lucrătorilor * Enulescu 
Ioan, transferat la pre- 
parația Coroaști, Brîndău 
Vasile și Stoiculescu Oc
tavian, transferați la mi
nele Anlnoasa și respec
tiv Urioani.

Conducătorii care pro
cedează în acest fel în
calcă prevederile artico
lului 22 al Codului mun
cii unde se orală, prin
tre altele, că întreprin
derile „...sînt obligate a 
elibera angajațilOr, la 
părăsirea serviciului, car- 
netul de salarizare și 
carnetul de muncă com
pletat la zi cu toate da
tele necesare...".

Consiliile de judecată 
îșl respectă 
atribuțiile ?

Aceste consilii care sînt consti
tuite în majoritatea întreprinderilor 
și instituțiilor («xceptînd depoul 
C.F.R. șl T.A.P.L., unde „s-a uitat" 
formarea lor) dau soluții juste, iar 
hotărîrile lor sînt bine motivate.

In unele unități aceste organe 
jurisdicțipnale funcționează neco- 
respunzălor. Astfel, la I.F. Petroșani 
în ultimii doi ani consiliul de judeca
tă n-a avut nici o activitate. La 
I.E.C. Paroșeni el există doar... pe 
hîrtie. Sînt unități economice unde 
aceste organe fac greșeli de pro
cedură care le știrbesc autoritatea.

O lipsă în activitatea acestor con
silii este că «h tiu înciunoștiintea- 
ză pe cei în cauză asupra căilor ce 
le pot urma pentru a ataca hotă
rîrile date de consiliile de judecată, 
ceea ce duce uneori la prejudici
erea salariaților.

CE TREBUIE FĂCUT ÎN VIITOR
Plenara Consiliului local al U.G.S.R. a dezbătut activita

tea multilaterală desfășurată în rîndul salariaților de către 
comitetele sindicale din Valea Jiului în vederea aplicării 
corecte a legislației muncii. Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul PÎRVA TRAIAN, membru în Biroul 
executiv al Consiliului regional Hunedoara al U.G.S.R., a 
făcut cîteva precizări valoroase care, aplicate, vor duce neîn
doielnic la creșterea răspunderii față de respectarea legis
lației muncii.

Conducerile tehnico-administrative ale întreprinderilor 
și instituțiilor din Valea Jiului trebuie să ia măsurile cuve
nite în vederea instruirii cadrelor de conducere ale secțiilor 
și sectoarelor în subordine asupra legilor în vigoare spre a 
evita, pe dt este posibil, săvîrșirea unor abateri care duc 
la litigii. Cadrele de conducere trebuie să analizeze cu mai 
mult dlscernămint sancțiunile ce le aplică salariaților ca 
acestea să nu creeze litigii de muncă.

Trebuie, pe de altă parte, să se ia toate măsurile spre 
a se asigura soluționarea operativă, în conformitate cu pre
vederile legale, a cazurilor prezentate consiliilor de judecată 
sau comisiilor pentru soluționarea litigiilor de muncă.

Sarcini importante revin comitetelor sindicatelor, care 
sînt chemate să acorde o mai mare atenție popularizării le
gislației muncii prin formele variate ce le stau la dispoziție: 
conferințe, prelegeri, discuții, consultații etc.

Nu poate fi contestat faptul că a 
crescut simțul de răspundere a] ca
drelor de conducere tehnico-admi- 
nistrative și ale sindicatelor pentru 
aplicarea corectă a normelor le
gislației muncit. Aceasta a deter
minat micșorarea în ultimul an a 
numărului de contracte de muncă 
desfăcute; respectarea. In general, 
cu mai multă strictețe a dispoziți
ilor normative privitoare ta conce
diile legale de odihnă, ta calcula
rea și plata drepturilor bănești ale 
salariaților. In unele întreprinderi 
și instituții însă s-au observat, st 
cu prilejul controlului efectuat de 
către Consiliul local nereguli în 
aplicarea legislației muncii.

Est© îndeobște cunoscut că te
meinica cunoaștere a legilor asl< 
gură aplicarea tor corectă. Deși con»', 
ducerile întreprinderilor și institu
țiilor au obligativitatea de a studia 
cu simt de răspundere legile în 
vigoare, de a cunoaște și aplica 
prevederile lor s-au constatat une
le cazuri cînd, lipsa de cunoaștere 
a legilor a generat litigii de mun
că punînd pe drumuri, fără rost, 
zeci de oameni. Aici poate fi dată 
drept exemplu conducerea LC.O. 
Petroșani (director ing. Șt. Nicolau), 
care a manifestat lipsă de preocu
pare față de aplicarea corectă a 
sistemului de calcul a salariilor și 
tarifelor de pe -autobuze. încălca
rea normelor legale s-a soldat cu 
pierderea unor drepturi bănești de 
către un grup destul de numeros

„Mici** nereguli 
și consecințele lor
de conducători auto. Aceștia s-au 
adresat organelor de jurisdicție a 
muncii, totuși pretențiile formulate 
de ei nu și-au găsit rezolvarea le
gală. Constrînși de împrejurări, 
muncitorii s-au adresat Tribunalului 
caro, prin sentință, a obligat con
ducerea I.C.O. să plătească șoferi
lor reclamanți diferența de salariu 
neochitață însumînd peste 110 000 
lei, Cazuri asemănătoare de neres- 
pectare a legislației muncii au avut 
loc și la lotul din Lonea al T.C.M.M. 
In luna aprilie, spre exemplu, mai
strul Fotic Ioan a trecut din „nea
tenție", pe foile ,de acord ale mun
citorilor Apostol Anghel, Dinulescu 
Ioan și Apostol Maria și pe «Iți 
trei mecanici. Această greșeală a 
diminuat cîștigul celor trei munci
tori care s-au adresat comitetului 
sindicatului cerind să li se plă
tească drepturile. Abia în urma in
tervenției acestuia, salariații res
pectivi și-au primit drepturile cu
venite.

O abatere nepermisă dte la legis
lația muncii s-a săvîrșit și de că
tre Sfatul popular Vulcan. Mult 
timp paznicului de acolo nu 1 s-a 
plătit munca prestată în zilele de 
odihnă, nici sporul de noapte deși 
Instituția știa că omul avea drep
tul la recompensa bănească afe
rentă. Este oare normal ca orga
nele locale ale puterii de stat che
mate să militeze pentru respectarea 
legislației muncii să comită abateri 
de acest fel ?

Aceste „mici" nereguli constatate 
la unele întreprinderi și instituții 
pot fi preîntimpinate în totalitatea 
lor dacă atît conducerile tehnico- 
administrative respective cît si co
rnițele sindicatelor cunosc legile în 
vigoare și manifestă simț de răs
pundere pentru respectarea si apli
carea lor întocmai.
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Memoria orașului, memoria oamenilor
...In sale clubului din 

Vulcan sute de oameni 
necultă cu atenție expu
nerea prezentată ou pri
lejul sărbătoririi Zilei 
minerului. Se vorbește 
despre viața din trecut 
a minerilor, a orașului 
lor — se prezintă în 
imagini convingătoare 
schimbările intervenite 
în ultimele două dece
nii, viața nouă pe care 
o trăiesc minerii vulcă- 
neni, orașul lor. Apoi, 
după expunere, urinează 
înminarea decorațiilor, 
prilej de emoții pentru 
toți...

— Mi-aduc aminte — 
spune minerul pensionar 
Rîpa Petru — cum arăta 
orașul nostru în trecut 
Părăsit de majoritatea 
locuitoriloȚ care după 
închiderea minei nu mai 
aveau mijloace de trai, 
cartiere întregi stăteau

părăsite. Viața parcă în
cetase, Ochii împăienje
niți de lacrimile suferin
țelor, priveau totuși cu 
o nădejde ascunsă către 
puțul minai - „dacă cum
va se însuflețește, va 
porni"... Așa trecut-au 
anti!

Și „minunea" s-a în
făptuit in anii noștri. In 
toamna lui 1949 puter
nice pompe au dat sem
nalul; au început să 
scoată apa din mina sor
tită mortii, iar in primă
vara lui 1951 Vulcanul 
a întîmpinat cu strigă: 
de bucurie primul vago- 
net cu cărbune scos din 
adâncuri! Orașul, a tre- 
săltat 
să se 
zilele 
rat 9 
cîte 8 etaje și 72 apar
tamente, 2 blocuri avînd 
9 etaje și 40 apartasnen-

și el și a pornit 
înotaocă.

trecute am numă- 
blopuri mari cu

Chiar

te: di despre blocurile 
mai nfci —. cu 2, 3, 4 e- 
taje — cine le inși poș
te tio* spuma?

— Astăzi 
inima da 
fost decorat cu 
Muncii clasa 
spune fericit 
vulcănean Drob 
șef de brigadă, 
cinstire . _ 
căuta s-o răsplătesc 
toată inima. Eu am 
nit ta Valea Jiului 
1948. Mina era încă 
chi«ă. Lucrările de des
chidere a ei, strădania 
depusă în acest scop de 
minerii Petruț Petru. 
Farkas Mihai, Gcdgotiu 
Carol (oare a regăsit 
scrisoarea îngropată în 
mină la închiderea ei 
in 1930) prima tonă da 
cărbune, primele galerii 
și abataje deschise, au 
constituit tot ațitoa mo-

îmi ciută 
bucurie : am 

Ordinul 
Il-a - 
minerul 
George, 
Este o 

pe care voi 
din 
ve

in 
în-

tive de bucurie pențru 
noi, toți,

Acum, mina noastră 
dezvoltat mult i do

tată cu utilaje moderne, 
mașini de înaltă pro
ductivitate, ea produce 
pește l 000 000 tone căr
bune pe an — iae care 
o bună parte este coc- 
sificabil — iar randamen
tul în abataje, cum este 
și abatajul meu cameră 
nr. 7, a sporit mult a- 
I ungi nd chiar u 8—-9 
tone cărbune pe post. 
Noile funiculare, turnuri 
de puțuri, stații de trans
formatoare șl comprespa- 
re, separația Și noua pre
parare de cărbuni Co- 
roești întregesc armo
nios imaginea despre 
dezvoltarea minei și a 
orașului Vulcan, despre 
’ispectul ior nou I

Mihai ȘTEFAN

REPARAȚIILE - condiție esențială 
pentru buna funcționare 
a agregatelor

Trepte spre un titlu 
de cinste

/Urmare din pag. l-a)
Vedere din BUZIAȘ.

(Urmare din pag. l-a)

graficele de desfășurare a lucrărilor 
luîndu-se măsurile necesare în asi
gurarea cu materiale sau piese de 

i schimb. Personalul de reparații de 
la U.R.U.M.P. șl de la exploatările 

- miniere și Energoreparații ne-a dat 
j un sprijin prețios. Mulțumim pe a- 

ceastă cale conducerilor G.C.V.J. 
și U.R.U.M.P. pentru ajutorul acor
dat.

In desfășurarea lucrărilor de re
parații, trebuie s-o recunoaștem, au 
existat și deficiențe. Au fost cazuri 
cînd unele lucrări mai mici au fost 
de' slabă calitate. Exemplu : repara
rea instalației de suflare a țevilor 
de ecran de la cazanul II. Au exis
tat deficiente și în organizarea și 
urmărirea lucrărilor de reparații de 
către maiștri. Au fost cazuri cînd 
nu s-a făcut repartizarea judicioasă 
a personalului corespunzător fiecărei 
lucrări. Nu s-a analizat întotdeauna 
necesarul de personal care trebuia 
să execute o lucrare. Maiștrii n-au 
controlat și nu au îndrumat în su
ficientă măsură echipele la locurile 
de muncă, ceea ce a făcut ca unele 
lucrări să nu fie executate la timp 
și să fie de slabă calitate. Astfel, 
repararea suflătoarelor de funingine, 
lucrare condusă de maistrul Pre- 

5da C. a tost de slabă calitate. Din 
-./lipsă de control din partea mai- 

* ștrllor s-a tărăgănat mult sudarea 
tablelor la mantaua cazanului II. Nu 
există suficientă preocupare din 
partea maiștrilor și tehnicienilor în 
ceea ce privește asigurarea echipe-

lor cu materiale și piese de schimb. 
Pentru îmbunătățirea muncii for

mațiilor de reparații, în cadrul co
mitetului de partid pe întreprindere, 
în cursul lunii iulie s-a analizat mo
dul cum s-au desfășurat anul aces
ta lucrările de reparații la agrega
tele de bază; printre altele, s-a ho- 
tărît să se facă o reîmpărțire a e- 
chipelor de reparații pe maiștri și 
pe lacuri de muncă; sarcinile repar
tizate lunar secției să fie defalcate 
pe maiștri și echipe; întocmirea u- 
nui nomenclator cu lucrările ce tre
buie executate în vederea repa
rațiilor viitoare,- stabilirea necesa
rului de materiale și piese de 
schimb; se va intensifica instructa
jul profesional al personalului de 
reparații; mărirea exigenței în ceea 
ce privește calitatea lucrărUer t^e 
reparații; în ședințele lunare de pro
ducție se va analiza concret modul 
de îndeplinire, a lucrărilor din pla
nurile de muncă de 
echipă,

Sînt numai cîteve 
care urmează să fie 
asigurarea desfășurării în bune c©n- 
dițiuni a lucrărilor de reparații. 
Prin asigurarea executării la timp și 
dd bună calitate a reparațiilor la a- 
gregatele de bază din centrală, prin 
exploatarea corespunzătoare a aces
tor agregate, vom mări indicele de 
utilizare a puterii maxime contri
buind prin aceasta la realizarea sar
cinilor de plan trasate de către 
partid și guvern în vederea asigu
rării cu energie electrică a marilor 
centre industriale.

o dovedesc și 
lei economisiți 
Sînt izbînzi cu 
torului a întâmpinat sărbătoarea mi
nerilor.

— In ce constă secretul succese
lor dvs. t întrebarea am adresat-o 
șefului sectorului, tinirului inginer 
Rebedea Miron.

— Nu este vorba de secrete, ci 
de măsuri știute — omogenizarea 
brigăzilor, respectarea disciplinei de 
producție și a celei tehnologice, a- 
provizionarea brigăzilor cu mate
riale și vagonete goale, asigurarea 
din timp a documentației — iar 
tehnica din dotare — mașini de în
cărcat, greWere, recomprimatorul, a 
fost utilizată din plin.

—- Care dintre oamenii sectorului 
considerați că și-au adus in 
deosebit aportul la succesele 
lecttvului s

— In primul rînd, brigăzile 
narilor Molnar Traian,
Gheorflhe, Stmion Ioan, Rotaru Ste 
fan, Vîrdea Avram și Costiuaș Mir 
cea. Printre oamenii noștri de 
dejde se numără și maiștrii 
Eugen, Vraciu Loghin, Negru 
nuon, Balint Tiberiu, Dobrescu
tavian, Vasiu Aron, topograful Hum
mel Francase, artificierii Florea Au
rel și Roncea Alexandru, lăcătușii 
Nioolae Dumitru, Maieu Alexandru, 
Koloszi Prancisc, electricianul MHu 
loan. Dar să știți că aceasta este o 
listă incompletă...

La sfîrsitul primelor două trimes
tre din '66, sectorului de investiții 
i-a fost decernat steagul roșu de 
evidențiat în întrecerea socialistă 
Semn că oamenii răspunzători de 
viitorul minei sînt hotărîți să do
bândească al doilea titlu de fruntaș.

către fiecare

din măsurile 
luate pentru

PE TEME GOSPODĂREȘTI

Un tranzit in dezordine

cei 
la 
care colectivul see

peste 1500 000 
prețul de cort.

med
coi

mi
Sichitiu

nă-
Țif
Si-

Oc-

lilitpiiaiHti De mifiialie Pitonii
angajează

— Contabili principali
— Magazineri la Lupenl
Condițiile de salarizare conform H.G.M. 1053/1960.
Informații suplimentare se pot obține la se** 

dlul întreprinderii str. Oltului nr. 30, între orele 
7,30—15.

I.C.R.T.I. și 0.C1. Produse industriale 
petroșani

A r N T A
Părinții elevilor 

S-AU PUS ÎN
că
V I N ZARE,

prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului,

U N 1 F O RME ȘCOLARE
și-i invită pe această cale să se aprovi
zioneze din timp cu uniformele necesare

Gara Livezeni cunoaște un trafic 
intens. Prin ea trec toate trenurile 
care circală între Petroșani — I*u- 
peni și Petroșani — Tg. Jiu.

Alături de trenurile în trecere, 
tranzitul de materiale al gării Li
vezeni este mult folosit pentru des- 
cărcarea și încărcarea diferitelor ma
teriale și utilaje necesare șantie
relor de construcții, unor parchete 
forestiere, I.G.O., I.R.E.H., I.O.I.L.,
I.G.M. și altor unități economice din 
bazinul nostru.

Ponderea cea mai mare în trafic 
e au în această gară materialele 
destinate șantierelor de construcții. 
Pentru șantiere se descarcă un mare 
volum de materiale diverse pentru 
depozite, stația de betoane. Tot aici, 
zilnic este încărcat în vagoane și 
materialul lemnos exploatat din par
chetele forestiere apropiate.

Avînd multi „stăpîni", tranzitul 
gării Livezeni e al tuturor cînd e 
vorba de tras foloase și al nimănui 
cînd e vorba de a-1 gospodărt Da
torită acestei situații, aspectul tran
zitului gării Livezeni lasă foarte 
mult de dorit. Materialele de con
strucții sînt împrăștiate în' toate 
părțile (nici gabaritul regulamentar 
el liniei ferate nu este respectat). 

_ Lemnul de foc și buștenii sînt des- 
cărcati care încotro, pe o suprafață 
mare. Asemenea practici folosesc și

lipsa de gabarit 
tranzitului ? Oare 

interesează că dru- 
tranzit a ajuns să

sondorii cu prăjinile lor de foraj.
Tranzitul gării Eivezeni are un 

stăpîn -. conducerea gării, care însă 
uită acest lutru. Șeful gării are în 
primul rînd datoria să urmărească 
cu atenție felul cum întreprinderile 
beneficiare folosesc tranzitul și să 
intervină cu hotărîre cînd observă 
defecțiuni în acest domeniu. Guin 
de se tolerează 
pe lingă liniile 
pe ceferiști nu-i 
mul de acces în
fie presărat cu băltoace și movile 
de balast risipit, că la ușile maga
ziilor de ciment s-au făcut „pra 
guri" apreciabile de ciment întărit 1 

Este necesar ca în tranzitul Lî- 
vezeni să se facă o curățenie gene
rală. o rînduială gospodărească. 
Conducerea gării Livezeni să nu 
uițe că poartă răspunderea pentru 
felul cum unitățile industriale fo
losesc tranzitul gării, în scopul sa
tisfacerii nevoilor lor de aprovi
zionare. Rînduiala gospodărească, 
grija pentru folosirea judicioasă a 
liniilor ferate șl a magaziilor tre
buie să fie în atenția tuturor be
neficiarilor tranzitului. Iar organele 
Băncii de Investiții să viziteze și 
ele acest tranzit pentru a vedea cum 
se „gospodăresc" materialele, lutnd 
măsuri în consecință.

ȘT. MIHAI

PROGRAM DE RADIO
12 august

rică; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Răsfoind albumul muzicii de 
estradă; 14,40 Dansuri din opere,- 
15,00 Muzică populară din Transil
vania; 15,20 Anunțuri, reclame,- 
15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,• 16,15 Cîntece interpre
tate de Lili Bulaesi și Alexandru 
Jula; 16,31 Concertul nr. 2 în si 
minor pentru vioară și orchestră 
de Paganini; 17,00 Cîntece populare 
învățate de la bunica,- 17,15 IN 
SLUJBA PATRIEI; 17,45 De la un 
șlagăr, la altul,- 
ȘTIRI,- 18,05 IN 
18,15 Alo ! la 
șoară; 18,40
19,00 O melodie
neavoastră; 19,30 Melodia zilei;
19,35 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 
Concert de melodii românești; 21,05 
JURNALE CELEBRE; 21.25 MAMAIA 
— 1966; 22,00 RADIOJURNAL.
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Noi înregistrări de muzică româ
nească; 22,45 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI !,- 23,00 O melodie, în loc de 
noapte bună; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DIE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,15 Program muzical de di 
mineață; 6,30 Anunțuri, 
7,00 RADIOJURNAL, 
meteo-rutier; 7,15 In
7.30 intîinire veselă 
7,45 Salut voios de 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Cîntece și 
jocuri populare; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Hemoragiile nazale; 9,35 
Muzică populară; 9,45 Trei dansuri 
românești pentru două piane de 
Dinu Lipattî; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Cîntece pionierești; 
10,15 Orchestre de muzică popu
lară ale căminelor culturale și ca 
selor de cultură; 10,30 Radioracheta 
pionierilor; 11,00 Să cunoaștem noi 
lnterpreți; 11,20 COORDONATE 
CULTURALE; 11,35 Vals de Johann 
Strauss; 11,45 Muzică populară; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Pagini din opereta „Lfisati-mă să 
cțnt" de Gherase Dendrino,- 12,30 
Muzică populară; 12,45 Melodii 
ușor de retiftut; 13,02 Fragmente 
din baletele „Călărețul de aramă" 
de Glier și „Coppelia" de Delibes;
13.30 Din fonoteca noastră folclo-

mUzică; 
Sport. Buletin 
ritm de vals; 
pe portativ; 
pionier; 8,00

18,00 BULETIN DE 
JURUL GLOBULUI; 
telefon, muzica u- 
RADIOSIMPOZION;

pe adresa dum- 
Melodia

CINEMATOGRAFE
12 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Fa
ta pierdută; Republica; In fiecare 
zi, sărbătoare,- Stadion: O slea 
cade din cer,- LONEA — Minerul: 
In pustiul Patagoniei; 7 Noiembrie: 
Onorabilul Stanislas — agent se
cret; ANINOASA : Femeia în halat; 
CRIVIDIA : Cartierul veseliei; VUL
CAN : Camera albă; LUPENI — 
Cultural: Angelica, marchiza „în
gerilor".

TELEVIZIUNE
11 august

Pentru copii și
— Filmul; „Aventurile 
Munchausen", pus la 
de Arhiva Națională 

19,00 Telejurnalul de seară;

w-
tineretul

Ba- 
dis- 

de

18,00 
școlar : 
renului 
poziție 
Filme,-
19,15 Clubul tinereții. Intîinire cu... 
Neptun. Transmisiune de la Lacul 
Herăstrău; 20,00 Festival Mamaia — 
1966; 22,00 „Muzică, soare și apă" 
emisiune cu artistul poporului Ni- 
colae Herlea,- 22,20 Telejurnalul de 
noapte; 22,80 Buletinul meteorolo
gic; 22,35 închiderea emisiunii.
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VîRȚR iNTEDlRTIOinLR
Vizita delegației
Marii Adunări Naționale in U.R.S.S.

MOSCOVA 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, Florea Țuiu, tran
smite : Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al M.A.N., care 
se află în Uniunea Sovietică la in
vitația Sovietului Suprem al 
UJR.S.S. a făcut miercuri diminea
ță o vizită la sediul Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R.

In cadrul unei convorbiri care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
N. G. Ignatov, a vorbit despre rea
lizările și munca oamenilor sovie
tici din această republică pentru 
îndeplinirea obiectivelor planului 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale. Ea rîndul său Gheorghe 
Necula a înfățișat preocupările po
porului român pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., subliniind că în prezent 
oamenii muncii din țara noastră 
îndeplinesc cu succes sarcinile pre
văzute în noul plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Mai multi deputați sovietici pre- 
zenți la întîlnire s-au interesat de 
unele probleme privind dezvoltarea 
industriei, agriculturii, învățămîn- 
tului și culturii în țara noastră.

In aceeași dimineață, membrii 
delegației au vizitat Universitatea 
„M. V. Lomonosov". Prof. N. I. Mo- 
hov, prorector al universității, a 
făcut o scurtă prezentare a orga
nizării procesului de învățămînt și 
de cercetare științifică în această 
cetate a științei și culturii sovie
tice.

Tov. Ștefan Bîrlea, membru al 
Comisiei pentru cultură și învă-Jffre1*8 Consfătuirea șefului statului cu liderii provinciilor

LAGOS 10 (Agerpres). — Noul 
șef de stat al Nigeriei, colonelul 
Yakubu Gowon, a convocat marți, 
la Lagos, liderii celor patru pro
vincii la o consfătuire. Potrivit co
respondentului agenției Reuter, a- 
ceste convorbiri între șeful noului 
guvern militar nigerian și liderii 
provinciilor au ca scop pregătirea 
terenului pentru convocarea unei

In dezbaterea Camerei Comunelor

METAREA SflLQRIILOR $11 PRETdRILOS
LONDRA 10 (Agerpres). — In 

Camera Comunelor continuă dez
baterile asupra proiectului de iege 
cu privire la înghețarea salariilor 
și prețurilor. In ședința de marți 
după-amiază, cu prilejul celei de-a 
treia lecturi a proiectului de lege 
instituind controlul asupra prețuri
lor și veniturilor, George Brown, 
prim-secretar de stat și ministru 
pentru probleme economice, răspun- 
zînd numeroaselor interpelă-ri, a 
subliniat că Anglia are nevoie de

PREȘEDINTELE CASTELO BRANCO
ȘI GENERALUL COSTA E SILVA AU HOTĂRÎT:

Reintroducerea normelor 
constituționale 
și a sufragiului direct

RIO DE JANEIRO 10 (Ager
pres). — La Rio de Janeiro s-a a- 
nunțat oficial că președintele Cas
telo Branco și generalul Costa e 
Silva, candidatul oficial la funcția 
prezidențială a Braziliei, au hotărî! 
să reintroducă normele constituțio
nale și sufragiul direct începînd din 
anul 1967. Scopul acestei reveniri la 
sistemul de alegeri directe.se arată 
intr-o declarație apărută în presă, 
este acela de a se crea posibilita- 

reluării „dialogului" cu partidul 
le opoziție, Mișcarea democratică 

țămînt a M.A.N. a vorbit despre 
activitatea de cercetări științifice 
care se desfășoară în România 
pentru aplicarea măsurilor adop
tate de C.C. al P.C.R. și de sesiu
nea Marii Adunări Naționale pri
vind îmbunătățirea organizării și 
îndrumării activității de cercetare 
științifică, despre activitatea Con
siliului național de cercetare ști
ințifică și sarcinile prevăzute în 
planul de cercetare științifică. Acad. 
Aurel Moga, membru al Comisiei 
pentru sănătate, asigurări și preve
deri sociale, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din Cluj, a vor
bit despre organizarea și dezvol
tarea învătămîntului superior în 
Republica Socialistă România. După 
amiază delegația M.A.N. a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a U.R.S.S.

s- u-A 0 ooo9 lege 
ale negrilor adoptată de

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat marți cu 
259 voturi contra 157 un nou pro
iect de lege privind drepturile ci
vile ale negrilor. Noua lege va 
acorda guvernului federal puteri 
largi pentru a combate discrimina
rea rasială în domeniul locuințelor 
și a asigura protecția negrilor. 
Acest proiect de lege va fi prezen
tat spre aprobare Senatului unde, 
potrivit agențiilor de presă, clauza 
care interzice discriminarea în pro
blema locuințelor va fi mult discu- 

conferințe naționale destinate re
vizuirii actualei constituții.

Citind unele surse din Lagos, a- 
genția Reuter precizează că în 
cursul actualelor convorbiri va fi 
discutată și problema formei de 
stat a Nigeriei; cea de confedera
ție sau de federație cu un oarecare 
grad de autonomie pentru fiecare 
regiune în parte.

un răgaz pentru restabilirea unei 
economii normale. Totodată, el a 
adresat poporului britanic un nou 
apel de a sprijini politica de blo
care a prețurilor și salariilor.

Frank Cousins, fostul ministru al 
tehnologiei, secretarul general al 
sindicatului transporturilor, a cri
ticat violent politica guvernului în 
domeniul prețurilor și salariilor. 
El a cerut ca contractele încheiate 
între sindicate și patronat să lie 
puse în aplicare.

braziliană (M.D.B.), care a anunțat 
cu trei zile în urmă .că se va abține 
de la prezentarea candidaților pro
prii Ia apropiatele alegeri indirecte 
pentru desemnarea președintelui re
publicii și a 11 guvernatori de state. 
Intr-o declarație făcută presei, ge
neralul Costa e Silva a arătat că 
după alegerea sa, el se va „strădui 
să continue opera predecesorului 
său, dar nu va folosi puterile exe
cutive care îi vor fi atribuite de 
viitoarea constituție a țării pentru 
a-și înlătura adversarii politici".

Prezențe artistice 
românești

ROMA 70. — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu. 
transmite: Tinărul artist plas
tic român Mihu Vulcănescu a 
participat cu cîteva tablouri 
la o expoziție avînd ca tema
tică lupta împotriva fascismu
lui, organizată cu prilejul ma
nifestărilor comemorative ale 
mișcării de rezistență din Ita
lia. Lucrările artistului român 
s-au bucurat de aprecierea 
publicului și a criticii, unul 
dintre tablourile sale fiind tri
mis la expozițiile din Montoso, 
Barge și Bagnolo Piemonte. 
Ziarul „L'Vnita" a reprodus o 
lucrare a iui Vulcănescu, în
soțită de o scurtă prezentare 
a autorului.

moment să elimine această dispozi
ție. S-a reușit totuși să fie scoși de 
sub rigorile legii proprietarii case
lor particulare, care pot să prac
tice discriminarea rasială „dacă 
vor'1, fără ca autoritățile locale sau 
federale să poată interveni. Numai 
societățile imobiliare și cele ano
nime, adică 40 la sută din locuitorii 
S.U.A., sînt afectați de această lege. 
Luni, proiectul a fost „îmbogățit" 
cu încă un alineat care prevede 
cinici ani închisoare și o amendă 
de 10 000 dolari pentru oricine ar 
traversa frontieră unui stat (al 
S.U.A.) sau ar folosi poșta federal^ 
cu intenția provocării sau încurajă
rii „dezordinei". Acest proiect de 
lege, după cum se vede, îi va pro
teja pe negri doar prin aceea că va 
limita acțiunile antisegregaționiste 
ale acestora.

James Meredith 
într-un nou marș

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Cunoscutul luptător pentru 
drepturile civile din S.U.A., 
James Meredith, a început luni 
un nou marș în sprijinul în
scrierii negrilor pe listele e- 
lectorale. Marșul va fi efec
tuat exclusiv în statul New 
York, unde, după cum a de
clarat el, jumătate din negri 
continuă să rămînă în afara 
listelor de alegători. El va 
parcurge toate cartierele lo
cuite de negri, începînd cu 
Harlemul, și își va încheia 
marșul„în jurul datei de 7 sep
tembrie. După cum se știe, 
Meredith a efectuat în luna 
iunie un marș similar în sta
tul Mississippi, dar a fost vic
tima unui atentat din partea 
unui rasist alb. El și-a reluat 
marșul în ultima etapă, reu
șind să-l încheie în orașul 
Jackson, capitala statului Mis
sissippi.

Protestul deținufilor 
politici din Peru

LIMA 10 (Agerpres). — Deținuții 
politici din mai multe închisori din 
Peru au emis o notă de protest 
împotriva condițiilor inumane la 
care sînt supuși în închisori de 
administrațiile acestora. In notă se 
denunță mijloacele arbitrare folo
site împotriva deținuților politici: 
relevîndu-se că mai mulți lideri ai 
organizațiilor democrate peruviene* 
printre care și Luis Zapta Bodero, 
au fost împușcați fără să fi fost în 
prealabil judecați.

VIETNAMUL DE SUD
Două companii americane 
scoase din luptă

SAIGON 10 (Agerpres). — In ul
tima săptămînă, trupele Frontului 
Național de Eliberare și-au intensi
ficat acțiunile împotriva inamicu
lui, adoptînd, așa după cum rela
tează corespondentul special al a- 
genției France Presse, Marc Hutten, 
„tactica lovirii prin surprindere a 
unităților dispersate". O astfel de 
acțiune a fost întreprinsă marți dc 
patrioți într-o regiune din apropie
rea localității Pleiku, unde trupe 
sud-coreene, atacate cu foc de mor- 
tiere, au suferit pierderi grele.

Succeselor repurtate de F.N.E.
în regiunea platourilor înalte 
adaugă acum și cele obținute de 
unitățile patriotice ce operează în 
regiunea Gia Lai .Agenția de presă 
Eliberarea menționează, citind co
municatele difuzate de agențiile oc
cidentale, că două companii ameri
cane, aparținînd primei divizii aero
purtate americane din Vietnamul d? 
sud, au fost scoase aproape în în
tregime din luptă.

★
SAIGON 10 (Agerpres). — Popu

lația cătunului Truong Thang, si

Ky întîmpinat cu
MANILA 10 (Agerpres). — Gene

ralul Ky, șeful guvernului militar 
de la Saigon, a sosit miercuri dimi
neața la Manila, la invitația pre
ședintelui filipinez Ferdinand Mar
cos. Agenția Associated Press re
latează că Ky și ceilalți membri ai 
delegației vor discuta cu oficiali
tățile de la Manila probleme în le
gătură cu cooperarea pe plan mi
litar dintre Filipine și regimul sai-

O nouă promoție 
de specialiști cu studii 
superioare 
în R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Una 
din sarcinile trasate de planul de 
dezvoltare a economiei naționale a 
R. D. Vietnam pe perioada 1966— 
1967, este sporirea continuă a nu
mărului specialiștilor în diferite 
domenii. Instituțiilor de învățămînt 
superior le revine, în felul acesta, 
sarcina de a pregăti noi cadre cu 
studii superioare. Agenția V.N.A. 
anunță,că, recent, la Institutul po
litehnic din Hanoi a avut loc festi
vitatea înmînării diplomelor unui 
număr de 95 de noi absolvenți ai 
facultăților, care vor lucra în di
ferite ramuri industriale, precum și 
în instituțiile de cercetări. De ase
menea, recent. Colegiul de agri
cultură din Thei a fost absolvit de 
peste 155 de studenți, cea de-a 
treia promoție de specialiști în do
meniul creșterii plantelor, cultivă
rii orezului și veterinar. In acest 
an școlar numeroase alte instituții 
de învățămînt superior au fost frec
ventate de un mare număr de stu
denți.

Lmiiti îi Brazilia
RIO DE JANEIRO 10 (Ager

pres). — Un val de lapoviță rece 
care s-a abătut asupra regiunii Pa
rana, din sudul Braziliei, a distrus 
aproximativ 60 la sută din recolta 
de cafea a acestui teritoriu — adică 
circa 10 milioane de saci de cafea. 
(Producția totală a regiunii Parana 
este de 25 de milioane de saci, din
tre care 17 milioane sînt destinați 
exportului).

Parana dă între 45 și 50 la sută 
din întreaga producție de cafea a 
Braziliei. 

tuat în delta fluviului Mekong, a 
trăit marți o adevărată tragedie. 
Bombele, rachetele și obuzele lan
sate de două bombardiere america
ne de tipul „F—100 Supersabfe" 
au cauzat moartea a 15 cetățeni 
pașnici și rănirea gravă a altor 132.

Intervenția aviației americane a 
fost cerută de urgență de autori
tățile saigoneze din provincia 
Phong Dinh care au presupus pre
zența în punctul amintit a unei 
unități a forțelor patriotice. Potri
vit declarației unui purtăor de cu- 
vînt militar american, nu a fost 
vorba de o „eroare de obiectiv" 
ci, din contră, pi-loții americani au 
țintit din plin obiectivul indicat 
de autoritățile vietnameze. El a 
menționat că în urma interogatoru
lui căruia i-au fost supuși răniții, 
transportați cu multe ore întîrzie- 
re la spitalul militar din Can Tho 
— cel mai mare oraș din deltă, si
tuat la 12 km de acel sat — a re
zultat că printre aceștia se aflau 
în total trei partizani.

proteste la Manila
gonez. Opinia publică din Filipine 
respinge însă colaborarea cu guver
nul marionetă sud-vietnamez. Isa 
sosirea generalului Ky, menționează 
France Presse, grupuri de studenți 
de la Universitatea din Manila au 
organizat o manifestație de protest. 
Pe pancartele purtate de ei se pu
tea citi: „Opriți masacrul J", „Mar
cos, Cao Ky, marionete americane" I 
Se știe că parlamentul filipinez în 
ciuda protestelor și manifestațiilor 
populației a aprobat trimiterea unui 
corp expediționar militar în Viet
namul de sud, care să fie afectat 
trupelor americano-saigoneze în 
războiul împotriva patrioților sud- 
vietnamezi.

PE SCURT
• MOSCOVA. — Agenția 

TASS transmite că la invita
ția președintelui Austriei, Franz 
Jonas, Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o 
vizită oficială în Austria în
tre 10 și 17 octombrie.
• VARȘOVIA. — In timpul 

unor lucrări de construcții e- 
fectuate în partea veche a o- 
rașului Poznan a fost desco
perit un mare mormînt în care 
erau îngropați numeroși tineri 
decapitați. Din relatările pre
sei de la Poznan rezultă că 
este vorba, probabil, de prizo
nieri de război francezi și en
glezi ghilotinați de hitleriști, 
la Poznan.
• NEW YORK. — La baza 

militară aeriană de la Wan- 
demberg (S.U.A.) a fost lan
sat marți un nou satelit secret 
Pentru plasarea satelitului pe 
orbită a fost folosit sistemul 
de rachete „Thor-Agena".
• RIO DE JANEIRO. — A- 

genția TASS anunță că la Rio 
de Janeiro a fost semnat un 
protocol privind livrarea de 
către Uniunea Sovietică Bra
ziliei, în perioada anilor 1966— 
1969, a unor mașini și instala
ții în valoare de cca. 100 mi
lioane de dolari în condițiile 
creditului comercial. Protocolul 
a fost semnat de N. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice, și de Ro
berto Campos, ministrul pen
tru coordonare al Braziliei.
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