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Întrecerea socialista
pe o treaptă

a
cel de-al treilea trimestru. Re-am încheiat

în această perioadă sînt bune. Bilanțul care 
la începutul anului în în- 

din Valea Jiului este

Zilele acestea 
zultatele obținute 
totalizează realizările obținute de 
trecerea socialistă de oamenii muncii
bogat. Minerii au dat patriei peste plan 44 000 tone de căr
bune. au depășit productivitatea planificată cu 34 kg/post, au 
realizat în 8 luni 15 287 000 Iei economii la prețul de cost, 
realizări însemnate se înscriu în acest bilanț și colectivele 
tor unități economice ca cele de la 
transport, Viscoza, forestierii.

preparații, unitățile

Cu 
al
de

bogait bazin carbonifer. De aceea, nu 
precupețesc nici un efort, muncesc 
cu abnegație, pentru înfăptuirea lui.

La obținerea succeselor amintite a 
contribuit in același timp, în mod 
hotărîtor, preocuparea susținută din 
partea organizațiilor de partid pen 
tru aplicarea măsurilor stabilite de 
comitetul orășenesc privind organi
zarea superioară, pe baze științifice, 
a producției, folosirea cît mai deplină 
a utilajelor și a forței de muncă, îm
bunătățirea aprovizionării locurilor 
de producție, întărirea asistenței teh
nice, creșterea exigenței 
carea muncii educative 
pectarea disciplinei în 
normelor
La fiecare exploatare minieră,

de tehnica

și intensifi- 
pentru res- 
muncă și a 

securității, 
în

CARE AU FOST FACTORII CARE 
NE-AU CONDUS PAȘII SPRE REA
LIZĂRI TOT MAI FRUMOASE ÎN 
ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTE
LOR LUATE ÎN ÎNTRECERE ȘI CE 
TREBUIE SĂ FACEM CA ACESTE 
REALIZĂRI SĂ CREASCĂ NEÎNCE
TAT ? Iată o întrebare deosebit de 
actuală acum cînd se pregătesc con
sfătuirile de producție în care masa 
largă a muncitorilor, inginerilor, și 
tehnicienilor urmează să analizeze 
împreună cu conducerile adminis
trative munca desfășurată în trimes
trul încheiat și să stabilească măsu
rile tehnico-organizatorice menite 
să asigure îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor în perioada rămasă 
pînă la sfîrșitul anului.

Succesele obținute sînt roduj acti-

crea-
oa-

Obiectivele 
al înfloririi Ro- 

au dat minerilor, 
constructorilor, tu- 

celor ce muncesc în Valea 
noi puteri și energii, le-au 

Ei sînt

vității neobosite, pline de avînt 
tor, al entuziasmului cu care 
menii muncii desfășoară întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea sarci
nilor planului cincinal, 
mărețului program 
mâniei Socialiste 
energeticienilor, 
turor 
Jiului
sporit elanul în întrecere, 
conștienți că transpunerea în viață a 
acestui program înseamnă creșterea 
puterii economice și ridicarea nivelu
lui social al orașului, înseamnă pu
nerea în valoare a noi resurse ener
getice primare, mai multe locuințe 
si școli pentru cei ce scot cărbu
nele, o viață mai bună pentru toți 
cei ce muncesc și trăiesc în aic’e=t

Mecanicii Groza Romulus, Idițoiu Gheorghe și Banu Ioan de la De
poul C.F.R. Petroșani lucrează pe locomotiva 230 105 de la trenurile de 
călători. In fiecare lună ei obțin succese remarcabile în producție. In sep
tembrie, spre exemplu, economiile de combustibil convențional realizate 
de acești mecanici se ridică la peste 3 300 Iei.

F AP T E LA Z I
• Teatrul maghiar de stat 

din orașul Sf. Gheorghe între
prinde un turneu prrn locali
tățile Văii Jiului cu comedia 
..Omul oare a văzut moartea" 
de Victor Eftimta. Cu acest pri
lej în sala Palatului cultural 
din Lupeni, ieri seară a fost 
prezentat un spectacol cu a- 
ceasta comedie. Spectacolu’ 
s-a bucurat de mult succes.

• „Momente din istoricul 
regiunii noastre" a fost tema 
concursului organizat de co
mitetul U.T.C. al orașului Uri- 
cani și biblioteca clubului. 
Conourenții prezenți în mare

număr au dat răspunsuri bu
ne profesorului examinator A- 
zîru Adrian, dovedind cunoaș
terea istoriei regiunii noastre. 
Pe primele trei locuri s-au si
tuat elevul Todora.n Mihai, lă
cătușul Dobîrceantr Constantin 
și eleva Kovacs Ioana.

® Pe arena Jiul din Petro 
șini, azi după-amiază, va a- 
vea toc un meci internațional 
de handbal între echipele Ști
ința Petroșani - Dinamo Halle 
— R.D.G. Meciul va începe la 
ora 16. In deschidere se vor 
înfrunta echipele S.S.E. II — 
Știința II.

(Continuare în pag. 3-a)

VALABILITATEA
UNEI COMPARAȚII

măsură continuă să 
valabilă o compara- 
mai veche ■, precum 
Aninoasa seamănă 

lt cu o stațiune hal

Zi senină. Soarele își 
împrăștie cu dărnicie 
razele. Cobori din au
tobuzul care te duce 
pînă în centrul Ani- 
noasei și te întrebi în 
ce 
fie 
ție 
că 
mu
neo-dimaterică...

Acolo, în inima co
munei, le întîmpinâ 
castani cu tulpina albi
tă de var proaspăt, cu 
multe spații verzi răsă
rite de curînd, cu 
rond de flori în 
pieții. Pe drumul 
vecinăta-tea școlii s 
Sfatului popular 
toarnă beton. De curînd 
a prins priză zidul be
tonat din spatele școlii.

Afli la comitetul de 
partid al minei, la sfa
tul popular al comunei, 
numele u-nor depu-tați 
inimoși ca Popa Pavel, 
Barbu Mari-a și Lany 
Maria; s-au aflat. în 
fruntea cetățenilor din 
circumscripții atunci 
cînd s-a pornit acțiu
nea de înfrumusețare a 
localității.

I-n circumscripția nr. 
26, aflată în mijlocul 
comunei, multi bărbați 
au arătat că sînt la fel 
de vrednici în gospo-

i un 
fața 
din 

Și a 
se

I

II

LA PETRILA SE ÎNALȚĂ 
UN NOU BLOC TURN

dărirea localității ca și 
în miină, la atelier sau 
birou. Este vorba de 
cetățenii Petric Nico- 
lae, Hreniuc Simion, 
Rădoi Ioan, Mera Si
mion, Moro Petru, 
Tanczer Geza.

Oricare
comunei de 
îți vorbește 
tire, și este 
meargă „la 
lui" pentru
vinge, despre

locuitor al 
pe Vale 

cu însufle- 
gata să 

fața locu- 
a te con- 

munc.a

CARNET

depusă, la căminul „7. 
Noiembrie", sub îndru
marea lui Diniș Miron, 
alt deputat activ. Me
dicul Niculescu Viori 
ca a ținiX ca circum
scripția ei, aflată ia 
noile blocuri de lînga 
arena 
printre 
ce i-a reușii în bună 
măsură ; la noi-le blo
curi au apărut primele 
spatii verzi și primele 
flori. In circumscripție 
ei, aflată în partea de 
sus a comunei, depu
tata Tomuța Olga a 
chemat locuitorii la as
tuparea gropilor, vă- 
ruirea arborilor, îngri
jirea fațadelor.

sportivă, 
primele,

PION ER AT

mereu 
cu în- 
fapta ; 
Aurel, 
Marea 

și

Punând umărul 
muncind cot la 
sute de cetățeni — ti- 
neTi și vîrstnici, femei 
și elevi, au efectuat 
mii de ore de muncă 
patriotică.

Iți mai vorbesc ani- 
nosenii și despre alți 
oameni prezenți 
în mijlocuil lor, 
demnul și cu 
despre Gr is tea
deputatul tor îin
Adunare Națională 
activistul de partid Di
ma Mișu, despre Blag 
Teofil, președintele pla
iului popular al comu
nei. Si se pare firesc 
să auzi cum unul din 
deputății aninoseni se 
exprimă că : „Niciodată 
n-a fost comuna noas
tră mai frumoasă ca 
acum 1 Ne putem lua 
la întrecere cu 
localitate din 
Jiului".

De te poartă trebu
rile, sau o simplă plim
bare (pentru că meri
tă I), pe la Aninoasa, 
chiar dacă nu e o zi 
cu soare care să-și 
praștie cu dărnicie ra
zele, te convingi 
vechea comparație con
tinuă să fie actuală...

orice 
Valea

îm-

că

Francisc VETRO
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Izrael și Moshe Sneh, 
Biroului Politic al C.C.
Izrael, care fac o vi
ii oastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. a.l P.C.R. a 
avut o întâlnire cu tovarășii Samuiil 
Mdkunis, secretar general al C.C. 
al P.C. din 
membru al 
ail P.C. din 
zită în țara

La înitîlnire au participat tovară
șii Manea Mănescu si M.ihai Gere, 
membri supleanți ai Comitetului E- 
xecutiiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Mihai Da! ea, secretar <rl C.C. al 
P.C.R. și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. 

a avut loc un
de vederi în legătură cu 
dintre cele două partide, 

și cu privire la probleme 
ale situației internaționale

Cu acest prilej
schimb 
relațiile 
precum 
actuale
și ale mișcării comuniste și munci
torești.

Discuțiile s-au desfășurat î-ntr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

★

Marți l-a amiază, tovarășul Ni- 
coilae Ceaușescu, împreună cu so
ția, au oferit un dejun în cinstea 
oaspeților.

PE VALEA MlERLESEl
Frunze galbene plutesc 

pe undele nervoase ale 
Mierlesei. Pîrîiașul se 
strecoară printre pietre 
și murmurul 
ar vrea să spună : . 
oamenii credeți că 
multe, dar nu știți 
știu eu. Vin dintr-o 
me în care dorm 
mori. De veacuri dorm 
ele, de veacuri le cînt 
eu cintecul de leagăn. 
Voi oamenii, nu știți ce 
știu eu", lngîmtatul 
duios nu bănuiește 
oamenii cunosc cel 
tin tot atîtea taine 
adîncului cite cunoaște 
el. Și muntele care 
strangulează la un mo
ment dat 
sei pare 
„De aici 
mea. Voi 
ti-vă aici la poalele mele 
și nu-mi scormoniți tai
nele peste 
stăpîn".

Oamenii 
seamă nici 
rîiașului, nici

lui parcă 
„Voi 
știti 

ce 
lu- 
co-

un
ea 

pu- 
ale

Valea Mierle- 
că ar spune : 

e împărăția 
oamenii, opri-

care eu sînt

n-au luat în 
palavrele pi

pe cele

Dintr-o 
pastorala 

Văii 
stră- 
zgo- 
am- 

de

ale muntelui, 
dată liniștea, 
liniște de veacuri a 
Mierlesei, a lost 
punsă ca un văl, de 
mote. Și valea le-a 
plificat ca o cutie 
rezonanță.

Acesta a lost începu
tul. Oamenii dăduseră 
de un izvor fertil de aut 
brun. „Bateriile" civili
zației au fost repede in
stalate. Intii și le-au in
stalat constructorii de la 

în solul 
înfipt pri- 

ale unei 
miniere :

T.C.M.M. Și 
stîncos s-au 
mele jaloane 
noi exploatări
Bărbăteni. Ineditul a că
pătat un nume legat de 
numele oamenilor. S-au 
ridicat în cîteva luni o 
casă de compresoare, bi
rouri, ateliere, magazii, 
tablou de distribuție și 
alte obiective. Brigăzile 
de constructori pe care 
le conduce maistrul He- 
vele Mihai au meritul 
pioneratului. Apoi a ur
mat cel de-al II-lea pio-

nerat inaugurat de mi
neri. La 8 , iulie, uneltele 
au lovit pentru prima 
oară pămîntul mareînd 
începutul unui drum nou 
— prima galerie.

Muntele care se cre
dea stăpînitor absolut al 
tainelor sale a început 
să fie sfredelit. După 
niște coordonate precise 
oamenii caută comori. 
Știu și locul unde le 
vor găsi. Taina munte
lui a fost „trădată" de 
prospecțiunile geologice. 
Au început să bată și 
inimile compresoarelor, 
iar acum lămpașele de 
miner se pierd, cu pur
tătorii lor cu tot, în a- 
dinc, către porțile Sesa
mului. „Cheile" porților 
sînt la ei: pikhamerul. 
explozivul și hărțile to
pografilor.

La Bărbăteni a început 
drumul anevoios al eli
berării cărbunelui. E 
prematur a încredința 
condeiului cifre care vor 
cuprinde în ele, în anii

viitori, rodul strădaniei 
oamenilor. Un lucru însă 
e sigur. De aici. Ia 
sfîrșitul cincinalului, oa
menii vor scoate cărbu
ne, cărbunele cincinalu
lui, al viitorului. O par-' 
te din creșterea produc
ției de cătbupe a bazi
nului în anii cate .. ur
mează va proveni de 
aici. începutul a fost 
tăcut.

Frunze galbene plutesc 
pe undele nervoase ale 
pîrîului Mierleasa. In jur 
miroase a frunză de arin 
și otavă proaspăt cosită. 
La capătul unui drum de 
aproape trei kilometri 
prin acest decor rustic, 
îi apar privitorului sem
nele industrializării. Poa
te căsuțele de oieri. în
șirate de-a stînga și 
de-a dreapta pîrîului vor 
deveni case de mineri. 
Nu-și vor schimba stă- 
pînitorii. Aceiași oameni 
vor intra în armata cea 
mare a celor ocupați în 
industrie. E o prevedere 
care se va împlini cu 
siguranță căci ■ a . fost 
scrisă intr-un document 
măreț.

Ion CIOCLH

I



menim 
huntil

CARE SINI 
PRINCIPALELE 
RESURSE

ALE ÎNDEPLINIRII PLANULUI?

locțiitorul secretatului comitetului 
de partid al mi net.

Mai ales în ultima perioadă, te 
mina Aninoasa au existat greutăți 
taie au Împiedicai realizarea pla
nului. De cele mai multe e>ri răml- 
rțerea în urmă a brigăzilor și sec
toarelor e motivată pe seama ne- 
plasării locurilor de muncă. Care 
sînt cauzele ?

Vina dintre acestea o constituie 
absențele nemotivate de la lucru. 
Un caslcul sumar arată cît de mari 
sînt prejudiciile pe care absențele 
nemotivate le aduc realizării pla- 
nuiltri. In fiecare lună din aOest an 
s-au înregistrat — în medie — 200 
absențe nemotivate de la lucru. Ți
nând seama de randamentul reati-

rășilor lor de muncă, se sustrag de A 
Ia datorie, mi sfert alături de ma- ' *:• 
rea majoritate a muncitorilor ex
ploatării în lupta pentru învingerea 
greutăților, pentru reajtaaree pla* 
ntriui.

Dacă acești oameni se sustrag de 
ta datorie, muncitorii conștienti, 
cadrele tehnice, comuniștii nu tre
buie să le admită să se sustragă și 
de la răspundere. Să îndreptăm îm
potriva acestor abateri grosolane 
de la disciplina muncii o puterni
că opinie colectivă, să nu îngăduim 
nknănui să se abată de la disci
plină.

Disciplina trebuie înțeleasă în în
treaga ei complexitate. Sînt încă 
frecvente cazurile cînd timpul pro-

Planul de stat pe al doilea an al cincinalului pune m 
laț* colectivului minei Aninoasa sarcini sporite, Ml i 
toare. Față de 870 000 tone în i960, volumul producției pla
nificate pe anul 1907 se ridică la 920 000 tone de cărbune 
energetic. Cea mai mare parte a acestui spor de producție 
urmează să fie realizată pe seama creșterii productivității 
muncii, indice ta care planul de stat prevede o creștere de 
40 kg pe post. îndeplinirea acestor sarcini de răspundere 
necesită o muncă susținută, perseverentă pentru folosirea 
din plin a rezervelor de sporire a producției de cărbune, de 
creștere a productivității muncii in fiecare sector, la fie 
care loc de muncă.

Care sînt principalele rezerve Înspre care trebuie îndrep
tată atenția și eforturile întregului colectiv pentru îndeplini
rea obiectivelor planului pe 1067? Ce trebuie făcut pentru 
ca Încă din perioada trimestrului IV al acestui an colectivul 
minei Aninoasa să muncească la nivelul sarcinilor noului an ?

Prezentăm in această pagină răspunsurile la ancheta În
treprinsă pe această temă date de cfțiva din factorii de răs
pundere de la E. M. Aninoasa.

Metodele avansate, 
experiența celor mai buni

Principalul spor 
de producție pre
văzut de planul 
de stat pe noul an 
al cincinalului urmează șă fie ob
ținut prin creșterea productivității 
muncii de la 1,421 tone pe post cît 
s-a realizat în acest an, la 1,481 to
ne pe post în 1967. Care sîtlt prin
cipalele resurse de realizare a aces
tui obiectiv ?

Răspunzînd la această întrebare, 
tov. Ledrer Iosif, șeful exploatării 
a arătat :

Experiența acumulată în de
cursul anilor de colectivul minei 
noastre dovedește că metodele a- 
vansate, Olosirea tehnicii noi, con
stituie una din principalele rezerve 
de creștere a productivității muncii.

Multe brigăzi de la mina Aninoasa 
S-au făcut cunoscute prin realizări 
de seamă obținute în întrecerea so
cialistă. Aceste brigăzi își dato
rează realizările aplicării metode
lor avansate de organizare a mun
cii.

Astfel, în abatajele cameră de pe 
stratul III, sectorul I, tot mai multe 
brigăzi, între care cele conduse 
de tovarășii Cristea Aurel, Roman 
Petru au reușit ca prin aplicarea ini
țiativei două cîmpuri pe schimb și 
aripă să realizeze randamente de 
peste 7 tone pe post.

O altă brigadă care și-a cîștigat 
merite deosebite pentru tenacitatea 
cu care a muncit pentru promova
rea noului în minerit este cea con
dusă de tov. David Ioan. Minerii 
acestei brigăzi au experimentat cu 
sure®» crearea tavanului artificial 
din plasă metalică într-un abataj 
frontal de pe stratul III și susține
rea cu stîlpi ICEMIN. Această expe
riență pe baza căreia randamentele 
la frontal au crescut la 7 tone pe 
post, va fi aplicată la încă un fron
tal preconizat să fie deschis tot pe 
stT«M Bl. In viitorul apropiat în

IEDRER IOSIF
șeful E. M. Aninoasa

Folosirea cu eficiență maximă 
a mașinilor și utilajelor

Iu condițiile in
troducerii largi a 
mecanizării pre- 
ce«»lui de ex
tracție a cărbunelui, realizarea pre* 
vederilor sporite ale pionului, creș
terea continuă a productivității 
muncii, reducerea prețului de cest, 
minferorea efortului fizic sînt con
diționate într-e măsură hotărîtoare 
de folosirea cu eficiență maximă 
a mașinilor și utilajelor. Numai fo
losind dfei plin mașinile și utilajele 
din dotare răspundem grijii parti- 

Ing. LEGRAND IOSIF, 
inginer șef adjunct mecanic

aceste abataje se 
va trece la intro
ducerea stil pilor 
de susținere hi

draulici, prin a căror folosire se va 
Obține un nou spor în ce priveștc 
productivitatea.

Avem multe brigăzi, care alături 
de mii de tone de cărbune, dau 
viață unei experiențe deosebit de 
prețioase în organizarea muncii, în 
formarea oamenilor. Consider o ma
re scădere în activitatea cadrelor 
tehnice, a conducerilor sectoarelor 
faptul că nu s-a militat îndeajuns 
pentru ca această experiență să de
vină un bun al tuturor brigăzilor. Se 
trece cu prea multă ușurință peftî 
făptui că alături de fruntași Iu- 
crează brigăzi care rărnîn în urmă.

Realizarea productivității provă 
zute de planul pe noul an al cinci
nalului pune în fața conducerii ex
ploatării și a sectoarelor, a tutu
ror cadrelor tehnice sarcina de a se 
ocupa în med organizat de studie
rea și generalizarea experienței și 
metodelor avansate.

In curînd va intra în producție 
complexul de extracție Aninoasa 
sud, noul funicular Aninr»asa-Co- 
roești, iar la Iscroni va fi dat în 
funcțiune un nou depozit, înaltul 
grad de mecanizare șl automatizare 
a acestor obiective, va permite re
ducerea efectivelor ocupate la lu
crări - auxiliare în favoarea efective
lor direct productive și ca urmare 
creșterea productivității muncii.

Organizarea superioară a muncii 
în toate compartimentele activității 
exploatării, de la aprovizionare și de
servire, pînă la fronturile de lucru 
ne va da posibilitatea să obținem 
realizări pe măsura condițiilor cu 
totul noi de muncă ce ne-au fost 
create de statul nostru socialist, de 
a înfăptui cu cinste sarcinile încre
dințate de partid industriei carbo
nifere.

dudui și guvernu
lui pentru ușura
rea muncii mine
rilor —- a arătat 

tov. Legrand Iosif, inginer șef ad
junct mecanic.

$1 în continuare se iau măsuri 
pentru asigurarea mecanizării celor 
mai diverse operații ale procesului 
de producție din subteran și de la 
suprafață. Complexul modern de 
extracție din incinta Antooasa-sud 
prevăzut ou instalație multicablu și 
schipuri, introducerea de noi tipuri 
de transportoare, armături metalice, 
aparataj eterne, de protecție etc. 

cu caracteristici tehnice superioa
re cans tiu ie dovezi ale rolului tot 
mai important pe care mecanizarea 
11 are în realizarea sarcinilor de 
producție actuale și de perspectivă.

Măsurilor luate de partid și gu
vern pentru dotarea minelor cu un 
inaft grad de mecanizare trebuie 
să le răspundem prin muncă per
severentă pentru folosirea din plin 
a utilajelor. Gu atît mai mult cu 
cît în această direcție au existat 
deficiențe. Este știu-t că perioade 
îndelungate o parte din mașinile 
electrice de încărcat destinate me
canizării lucrărilor de înaintări nu 
au fost folosite. Unele deficiențe 
în întreținerea parcului de loco
motive și vagonete fac ca o serie 
de locuri de muncă, mai ales de 
deschideri și pregătiri, să fie de
servite cu întârziere. Sînt, de ase
menea, cazuri cînd transportoarele 
se montează ou întârziere, iar re
parațiile nu întotdeauna se ridică 
la un nivel calitativ impus de ac
tualele cerințe ale producției.

Partea mecanică a sectoarelor, a 
întregii exploatări trebuie să vină 
efectiv in sprijinul minerilor prin 
înlăturarea acestor deficiente, prin 
asigurarea folosirii mașinilor ți u- 
.ilaielor la întreaga lor capacitate. 
De altfel, în planul de măsuri teh- 
niOo-organizatorice pe anul 1967 
sînl cuprinse o serie de sarcini me
nite să ducă la creșterea coeficien
tului de folosire a utilajelor. Veri
ficarea minuțioasă a instalațiilor 
electromecanice In vederea func
ționării lor în cele mâi bune con- 
dițiuni, intensificarea curățirii va- 
gonetelor in scopul obținerii, unei 
medii de încărcare de cel puțin 
'*20 kg vagon^t, extinderea meca
nizării încărcării la lucrările le 
deschideri și pregătiri, punerea in 
funcțiune a utilajelor nefolosite sînt 
numai, cîteva din aceste prevederi. 
Prin aplicarea cu consecvență a 
acestor măsuri, partea mecanica iși 
va îndeplini importanta sarcină de 
a ridica gradul de utilizare a me
canizării, de a crea minerilor con
diții pentru obținerea unei produc- 
lii sporite de cărbune pe baza creș
terii productivității muncii.

La fiecare loc
de munca —
o disciplină fermă

CRISTEA AUREL
locțiitorul secretarului comitetului 

de partid al minei

Analiza desfășurării activității ex
ploatării in primele trei trimestre, 
ale acestui an scoate în evidență 
ce importantă rezervă reprezintă 
întărirea disciplinei în muncă pen
tru sporirea realizărilor întregului 
colectiv -— arată tov. Cristea Aurel, 

DE PE ACUM - LA LUCRU
Răspunsurile date de factorii de răspundere de 

la E. M. Aninoasa la ancheta întreprinsă de zia
rul nostru reflectă experiența valoroasă acumu
lată de acest colectiv, posibilitățile multiple de 
care dispune pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan. IN ULTIMELE LUNI INSÂ REALIZĂRILE 
COLECTIVULUI MINEI ANINOASA NU SE SI
TUEAZĂ LA NIVELUL SARCINILOR DE PLAN. 
AL POSIBILITĂȚILOR. Acum, cînd am pășit în 
ultimul trimestru al anului, trebuie muncit cu 
hotărâre ca prin îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe 1966 să pregătim realizarea cu 
succes a prevederilor sporite de plan pe noul an

Iată de ce conducerea exploatării, cadrele teh
nice ale sectoarelor, avînd sprijinul neprecupețit 
al comuniștilor, trebuie să desfășoare o activitate 
multilaterală pentru lolosirea rezervelor de creș
tere a producției de cărbune, de sporire a ran
damentelor. Strădania pentru punerea în valoare 
a tuturor posibilităților de creștere a productivi
tății, pentru întărirea disciplinei in fiecare bri
gadă, in fiecare sector, munca avlntată pentru 
încheierea fiecărei zile de muncă cu realizări 
bogate va situa din nou colectivul aninosean pe 
loc de frunte in întrecerea peniru mai mult 
cărbune

zat — 1,421 tone pe post — se 
poate vedea că din cauza absen
țelor nemotivate s-a pierdut lunar 
aproape 300 tone de cărbune.

Absențele n «motivate pertiwbea- 
ză desfășurarea normală a procesu
lui de producție, dezorganizează 
munca în brigăizi și sectoare. Edi
ficator în acest sens este exemplul 
artificierului Puncs Alexandru din 
sectorul H. In loc să efectueze la 
timp operația de pușcare la locu
rile de muncă încredințate, acest 
artificier și-a făcut un obicei din 
a lipsi nemotivat de la lucru. Două 
brigăzi nu și-au putut realiza pla
nul din cauza acestui artificier. 
Asemenea greutăți provoacă sec
toarelor din care fac parte și Soloi 
Carol tot din sectorul II, Butnarii 
Nicolae din sectorul IX, Mătuleșcu 
Constantin, Ciornei Andrei, Cristian 
Ion și mulți alții, Sînt oameni care 
nu pun la inimă preocupările tova-

Buna gospodărire 
materiale

Ing. ȚĂLU FLORIAN,
șeful serviciului organizarea

■ Realizarea sar
cinilor sporite ale 
planului pe anul 
viitor atît în pri
vința creșterii volumului producției 
cît și a prețului de cost este indls - 
Iubii legată de gospodărirea cu răs
pundere a valorilor materiale - 
sublinia tov. ing. Țălu Florian, setul 
serviciului organizarea muncii. Tre 
buie să existe o preocupare susți
nută pentru folosirea cu maximum 
de eficiență a tuturor materialelor 
atenția principală fiind însă îndrep
tată spre acele materiale care intră 
cu o pondere mare tn prețul de cos' 
al cărbunelui.

Cadrele tehnice ale exploalării 
s-au ocupat de această problemă și 
în cadrul unui studiu au fost relie
fate posibilitățile unei mau bune ari 
mlnistrări a armăturilor metalice T.H, 
pentru susținerea galeriilor. S-a ata
cat această problemă întrucît pe de 
o parte armăturile metalice intră în 
producție in cantități de masă și au 
un preț de cost ridicat, iar pe de 
altă parte în gospodărirea acestora 
există deficiențe.

Studiul la care m-am referit a scos 
în evidență că în afară de armătu
rile folosite, pe galeriile sectoarelor 
se află depuse peste 1 000 buc. ele
mente de susținere de care trebuie 
să se țină seama atunci cînd se cer 
noi cantități de asemenea armături.

O mare rezervă internă o consti
tuie însă recondiționarea elemente
lor deformate. Faptul că în lunik- 
iunie, iulie și august au fost recon
diționate numai 185 armături arată 
că în această direcție s-a făcut prea 

gramului de lucru nu e folosit, 
sînt elemente care socotesc că e 
deajuns să fie prezenți la lucru fă
ră să pună umărul la realizarea 
sarcinilor de producție. A munci 
disciplinat înseamnă a îndeplini In 
mod exemplar planul de produc
ție, sarcinile încredințate. Răspun
derea pentru sarcinile economice, 
munca concretă pentru îndeplinirea 
lor — iată esența disciplinei mun
cii. Pentru atingerea acestui obiec
tiv trebuie să militeze cu mai mul
tă perseverență organizațiile de 
bază, fiecare comunist la locul său 
de muncă. Să nu ne fie indiferent 
cum muncește ortacul de alături, 
să nu îngăduim abaterile de la dis
ciplină, sub orice formă s-ar mani
festa ! Aceasta va asigura unirea 
eforturilor întregului colectiv în 
direcția realizării ritmice, la toți 
indieni, a sarcinilor planului cin
cinal.

a valorilor

puțin. Nu există o 
munci evidență precisă 

a folosirii armătu
rilor metalice și 

nici o acțiune organizată pentru re- 
condiționarea lor..

Față de situația existentă, în ca
drul studiului făcut s-a venit cu bi
te va propuneri menite să-ducă la b§- 
na gospodărire a acestor materiale. 
In primul rînd este necesară inventa
rierea armăturilor metalice aflate la 
E. M. Aninoasa. Să se stabilească &- 
bligativiitatea răpirii armăturilor ia 
părăsirea oricărei lucrări miniere 
susținute metalic.

Pentru recondiționarea armături
lor deformate, în vederea refolosirii 
lor, s-a propus formarea unei echi
pe din minimum 5 oameni care să 
aibă sarcina colectării, transportului 
la suprafață, recondiționării și re
trimiterii în subteran a armăturilor 
T.H. recondiționate. Prin organiza
rea recondiționării elementelor me
talice de susținere se vor obține e- 
conomii importante, întrucît Ia mina 
noastră există un număr însemnat de 
armături T.H. deformate. Treptat, ac
tivitatea acestei echipe poate fi ex
tinsă și asupra răpirii armăturilor din 
lucrările miniere care ies din uz.

Există un cîmp vast de activitate 
pentru îmbunătățirea gospodăririi va
lorilor materiale încredințate ex
ploatării și fiecare pas în această ti* 
recție înseamnă o contribuție im
portantă la sporirea realizărilor 
minei.

Anchetă realizată de 
ing. IObTBRANEA



întrecerea socialistă — pe o treaptă mai înaltă
(Urmare din pag. l-a)

fiecare sector de activitate s-au 
făcut studii și analize temeinice așu 
pra posibilităților de sporire a pro
ductivității muncii, de îmbunătățire 
a calității și de reducere a prețului 
de cost, în urma cărora s-au tras 
concluzii prețioase și s-au stabilit 
măsuri concrete care s-au finalizat 
prin obținerea unor rezultate mai 
bune.

Așadar, pășim în ultimul trimes 
tru at anului — trimestru hotărîtoi 
pentru îndeplinirea planului pe în
tregul an avînd ca bază trainică rea 
Iizările frumoase obținute pînă 
acum, experiența bogată pe care am 
dezvoltat-o în lupta pentru realiza
rea unor sarcini și angajamente spo
rite față de anii trecuți, entuzias
mul din ce în ce mai mare, hotărî- 
rea fermă a colectivelor de munci
tori, ingineri și tehnicieni de a înde
plini în mod exemplar sarcinile ce 
le revin din cincinal. Existența a- 
cestor factori constituie garanția i 
nor noi succese în viitor.

Rezultatele obținute pe ansamblu! 
orașului nu trebuie să ne împiedice 
însă de a vedea si unele deficiențe 
care mai există în conducerea, or
ganizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste. Ar fi greșit, de exemplu, 
să nu ținem seama de faptul că în 
timp ce unele colective și-au îndepli
nit cu mult înainte de termen anga

6 octombrie

ti

PROGRAM DE RADIO TELEVIZIUNE
5 octombrie

ir

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL; 
Sport. Buletin meteo^nitier; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Program de marșuri;
7.30 La start, muzica ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Cinte.ee de 
viață nouă și jocuri populare; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului : Apendicita; 
9,35 Muzică populară; 9,45 Piese 
instrumentale de mare popularitate; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Mu 
zică corală de Ion Morozov; 10,15 
Formații artistice de amatori— mu 
zică populară; 10,30 Vreau să știu; 
10,55 Fragmente din opera „Ne
vestele vesele din Windsor" de Otlo 
Nicolai; 11,20 CĂRȚI CARE VA 
AȘTEAPTĂ; 11,35 Duet instrumen
tal; 11,45 Muzică populară; 12,0C 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selec- 
țiuni din opereta „lanoș Viteazul' 
de Pongracz; 12,20 Muzică ușoară;
12.30 Aici, Cluj; 12,50 Concertul 
nr. 2 în fa minor pentru pian și 
orchestră de Chopin,- 13,21 Muzică 
ușoaiă; 13,30 Cîntece și jocuri 

jamentele, altele au înregistrat ra- 
mîneri în urmă. In cursul trimestru
lui la C.C.V.J. au rămas sub plan. 12 
sectoare din care în luna septem
brie 8. Dacă toate brigăzile și sec
toarele și-at fi realizat planul în 
fiecare lună di® trimestru, produc
ția pe bazin ar fi fost mai mare că: 
aproximativ 40000 tone de cărbune, 
fată ce rezervă importantă de spo
rire a producției de cărbune — și în 
același timp de creștere a produc 
tivității muncii și de reducere a pre
țului de cost — o reprezintă înde 
plinirea ritmică a planului de către 
fiecare colectiv de muncă !

Cauzele nerealizării ritmice a pla
nului de către unele brigăzi și sec
toare sau obținerii unor realizări 
sub posibilitățile reale se datoreșc 
în principal deficiențelor care mai 
există în activitate® conducerilor 
tehnico-administrative, slabei preocu 
pări pentru aplicarea tuturor preve
derilor din planurile M.T.O., cazu
rilor de indisciplină care se mani
festă în unele locuri.

întrecerea socialistă are un mare 
rol în înlăturarea acestor deficiențe. 
Acolo unde întrecerea socialistă este 
temeinic organizată, unde organi
zațiile de partid se îngrijesc ca an
gajamentele luate să aibă o bază 
reală, să fie cît mai mobilizatoare, 
unde conducerile unităților produc
tive sindicatele și organizațiile 
U.T.C. sânt îndrumate îndeaproape

Pe drumul fo
restier alpin ce 
leagă Valea Jie- 
țului de Valea 
Lotrului, pricepe
rea mecanicului 
de motocompre- 
soare T i u 1 e a 
Gheorghe — în 
fotografie — e 
mult solicitată.

populare,- 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
14,08 Concert de estradă; 14,30 
Arii din operete; 15,00 Muzică 
populară din Transilvania; 15,20 A- 
nunțuri și reclame; 15,30 Caleidos
cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Muzică ușoară; 16,30 LECTURA ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI,- 16,40 Fragmente din 
opere,- 17,15 TRIBUNA RADIO : 
IMPERATIVE ACTUALE ALE CER
CETĂRII SOCIOLOGICE; 17,25 Din 
repertoriul carului „Gav-riil Muzt- 
cescu" din Iași; 17,40 Muzică in
strumentală; 17,50 Formația Roger 
Danneels, 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 ÎN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Răsfoind albumul muzicii ușoare ro
mânești; 18,40 DINAMICA INDUS
TRIALĂ; 19,00 SEARĂ PENTRU TI
NERET; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 Mari cupluri ale 
Iubirii; 21,15 Parada soliștilor și 
orchestrelor de muzică ușoară; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,20 Muzică ușoară; 
23,10 Evantaiul melodiilor,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI. 

să asigure toate condițiile peni: li 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor, rezultatele nu întîr- 
zie să se arate. Comitetul de partid 
al minei Lonea, de exemplu, s-a ocu
pat cu răspundere de îndrumarea 
sindicatului în organizarea consfă
tuirilor de producție, pe exploatare 
și sectoare, a urmării cum sînt fl- 
plicate propunerile făcute de munci
tori în aceste consfătuiri, a determi
nat conducerile minei și sectoarelor 
ca în urma analizelor decadale, lu
nare și trimestriale asupra modului 
îh care Se îndeplinesc sarcinile de 
producție și angajamentele de între
cere să ia operativ cele mai eficace 
măsuri pentru a preveni rămînerea 
în urmă. Este semnificativ că această 
exploatare a dat peste plan de la în
ceputul anului peste 17 000 tone căr
bune, a depășit productivitatea pre
văzută cu 37 kg/post și a realizat în 
8 luni 1 211 000 lei economii la pre
țul de cost.

Lucrurile nu se petrec însă peste 
tot așa. Mai există locuri unde 
sarcina organizării întrecerii socia
liste este considerată îndeplinită o 
dată ou stabilirea angajamentelor. 
In unele sectoare de Ia minele Vul
can, Aninoasa, pe șantierele de con
strucții, organizațiile de partid nu 
controlează felul cum se desfășoară 
întrecerea, nu intervin la timp pen
tru înlăturarea unor lipsuri, ceea 
ce favorizează formalismul. La ex
ploatările miniere Uricani, Lupeni, 
Petrila ș.a. nu se asigură populari
zarea operativă a rezultatelor obți
nute în întrecere. Slaba preocupare 
pentru oglindirea rezultatelor între
cerii lipsește participanții de unul 
din cele mai importante stimulente 
morale, duce la scăderea interesului 
pentru obținerea de rezultate cît 
mai bune, Ia alunecarea spre forma
lism.

In întrecere se evidențiază nu nu
mai oamenii care muncesc cel mai 
bine ci și metodele cele mai bune, 
apar inițiative valoroase, rod al gîn- 
dirii creatoare a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor. Populariza
rea largă a acestor metode și ini
țiative, generalizarea experienței 
pozitive. cons*ituie unul din atribu
tele cele mai importante ale întrece
rii socialiste. Este necesar ca orga
nizațiile de partid să ajute mai mult 
sindicatele, organizațiile U.T.C. și 
conducerile întreprinderilor în aceas
tă direcție. In Valea Jiului există 
inițiative valoroase în sectorul fo
restier, care trebuie să se bucure 
de o răspîndire mult mai largă, pen
tru a deveni bun al unui număr tot 
mai mare de muncitori.

Pe baza experienței 'de pînă acum 
să organizăm mai temeinic întrece
rea socialistă, să-i dăm un caracter 
cît mai viu și dinamic, s-o ridicăm pe 
o treaptă tot mai înaltă în scopul 
mobilizării cu succes a oamenilor 
muncii la îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor de plan din pri
mul an al cincinalului I

18,00 Pentru cei mici: „A.B.C. — 
Din curiozitățile toamnei";
Pentru tineretul școlar: An
tologia școlară — Poezia popu
lară;

19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Șah;
19,30 „Casa șerpilor" — film serial;

20,00 Cabinet medical Tv: „Școala 
mamei" — film medical , rea
lizat de Institutul de igienă 
din București;

20,20 Recita] Lola Bobescu;
20,50 Poșta televiziunii;
21,00 O invitație pentru cei care 

n-au vizitat... Cheile Nerei;

21,15 Filmul: „Soție pentru un 
australian" — producție a 
studiourilor poloneze;

22,55 Telejurnalul de noapte;
23,05 Buletinul meteorologic;
23,10 închiderea emisiunii

S PORT 
AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
Scor alb la Aninoasa

Cele două combatante au luptat 
pînă la epuizare pentru obținerea 
celor două puncte puse în joc, care, 
pînă la urmă, au fost împărțite. Mi
nerul lupta pentru a păstra tradiția 
invincibilității pe teren propriu, iar 
Știința pentru a continua șirul vic
toriilor și menținerea poziției frun
tașe în clasament. Aceasta a condus 
Ia un spectacol fotbalistic foarte 
bun.

Fără nici un fel de „introducere", 
ambele formații pornesc vijelios la 
atac din primele minute ale întîînirii. 
Apărările pun în cursă extremele și 
acestea se apropie vertiginos de 
poartă. Se ratează ocazii bune de 
gol de o parte și de alta. Zlăgneanu, 
Bodea și Niță de Ia gazde, Bulbucau, 
Rășădeanu și Păneșcu de la oaspeți 
au ccazii de a înscrie. In minutul 
38 Răsădeam; scapă singur dar Iva
nov îi plonjează curajos la picioare.

Localnicii își sporesc atacurile, 
obligîndu-i pe studenți să întărească 
apărarea care era gata-gata să ce
deze. Așa că după 45 de minute sco
rul rămîne alb.

In primele 10 minute din repriza 
secundă jocul e mai lent și se des
fășoară mai mult pe centrul terenu
lui. După această scurtă perioadă 
de joc pasiv, gazdele își intensifică 
atacurile și timp de cîteva minute 
oaspeții se apără supranunteric.

Deși aninosenii atacă cu insistență, 
ei greșesc purtînd balonul mai mult 

I pe sus, lucru ce avantajează apăra-

CLASAMEN
1. Știința Petroșani
2. Aurul Brad
3. Minerul Teliuc
4. Constructorul Hunedoara
5. Textila Sebeș
6. Dacia Orăștie
7. Minerul Aninoasa
8. C.F.R. Simeria
9. Minerul Vulcan

10. Unirea Alba
11. Parîngul Lonea
12. Minerul Ghelar
13. I.G.O. Deva
14. Voința Ilia 

Grupul școlar minier Lupeni
face cunoscut că in perioada 6—10 octombrie a. c. va avea 
loc examenul de admitere în școala tehnică de personal teh
nic în specialitatea TEHNICIAN MINIER.

înscrierile se fac la secretariatul școlii pînă la data de 
5 octombrie a. c. inclusiv.

CONDIȚII DE ADMITERE: Candidații să fie absolvenți 
ai liceului de cultură generală.

Înscrierile la școală se fac pe baza unei cereri însoțite 
de următoarele acte :

♦
— certificatul de naștere (copie) ;

— certificatul de studii în original;

— rezultatul examenului radioscopic pulmonar.

Concursul de admitere va fi precedat de vizita medicală. 

Examenul se va da din matematici — scris și oral, fizică 
— oral (din materia prevăzută în programa școlară a clase

lor VIII—XI).

ANUNȚ
Cooperativa „Jiul" Petroșani anufifă per

soanele care au diferite comenzi vechi de peste 
un an ia unitățile sale —’ de croitorie pentru 
barbafi și femei, cojocărie, blănărie, tricotaje și 
încălțăminte pentru bărbați și femei, precum și 
aparate pentru reparații la unitățile de radio — 
să se prezinte în termen de 30 zile pentru a- 
chitarea comenzilor și ridicarea lor.

In caz de neprezentare se va trece la va
lorificarea obiectelor comandate și aduse spre 
reparare conform normelor legale stabilite — fârâ 
a se despăgubi clientul.

rea adversă, mai înaltă, îneît scorul 
nu poate fi deschis. Jocul e frumos, 
spectaculos, dar șuturile’ înaintașilor 
își greșesc ținta sau sînt oprite în 
ultimă instanță de portare O ase
menea fază se consumă în minutul 
81 cînd Golgoțiu Costel îl obligă 
pe Holda să boxeze în extremis ba
lonul. Așa. se face că partida se în
cheie cu scorul de 0—0, fiecare echi
pă luînd, deci, cîte un punct.

G. DĂNILĂ 
tehnician

Alte rezultate: Textila Sebeș — 
Aurul Brad 4—0; Dacia Orăștie — 
Voința Ilia 10—0; C.F.R. Simeria — 
I.G.O. Deva 4—1; Minerul Vulcan 
— Constructorul Hundeoara. 2—1; 
Minerul Teliuc — Unirea Alba 2—0; 
Minerul Ghelar — Parîngul Lonea 
3—0.

★
N. R. In urma hotărîrii comisiei 

regionale de fotbal, echipele Mine
rul Vulcan și Minerul Ghelar au 
pierdut cu cîte 3—0 meciurile dispu
tate în prima etapă cu Minerul Te
liuc și, respectiv, Minerul Aninoasa. 
Meciurile restante din etapa a IV-a 
dintre Știința Petroșani — C.F.R. Si
meria și Aurul Brad — Minerul Ghe
lar s-au disputat miercuri și s-au în
cheiat cu 5—0 pentru Știința și 3—1 
pentru Aurul.

Clasamentul a fost întocmit cu mo
dificările respective.

TUL
5 4 10 17—1 9
5 4 0 1 11—5 8
5 3 0 2 10—4 6
5221 5—4 6
5 2 2 1 9—10 6
5 2 12 13—3 5
5212 9—5 5
5 2 1 2 9—12 5
5 2 1 2 6—10 5
5 2 0 3 10—11 4 
5203 5—8 4
5 2 0 3 7—13 4
5 0 2 3 4—11 2
5 0 2 3 6—24 2

Cinte.ee
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Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 4 (Agerpres) — Lutni 

seara, în Consiliul de Securitate au 
continuat dezbaterile în legătură cu 
plîngerea Republicii Congo (Kins
hasa) împotriva Portugaliei. In plîn
gerea congoleză se arată, după cum 
se știe, că Portugalia permite folosi
rea coloniei sale africane Angola 
pentru pregătirea de mercenari aflat! 
în serviciul fostului prim-ministru 
congolez Chombe. La dezbateri par-

ticipă ca invitați reprezentanții Re
publicii Congo (Brazzaville), Tanza
niei, Burundi, Republicii Africa Cen
trală și Portugaliei.

C. Mgonja, ministrul dezvoltării și 
comunității și al culturii naționale 
al Tanzaniei, a sprijinit în cuvîntul 
său poziția congoleză. Pe de alta 
parte el a arătat că unele puteri 
N.A.T.O., prin livrările lor de arme, 
ajută Portugalia în menținerea colo-

Infrevederîie lui C. Mănescu 
la New York

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ipnescu, 
transmite: Ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă- 
riiescu, a primit la sediul Misiunii 
permanente a țării noastre la 
O.N.U. vizita ministrului afacerilor 
externe al Oilandei, Joseph Luns. 
Intr-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere, miniștrii de externe ai 
oelor două țări au făcut o largă 
trecere în revistă a problemelor 
privind relațiile bilaterale, mani- 
festiîndu-și satisfacția în legătură 
cu evoluția lor fructuoasă și expri- 
mîndu-și dorința de a contribui la 
dezvoltarea lor multilaterală, con
tinuă. Au fost abordate și nume
roase aspecte ale relațiilor inter-

în spiritul năzuinței co- 
a le vedea cionsolidîndu-

europene, 
mume de 
se și îmbiunStățindu-se. Printre te
mele convorbirii au figurat, de a- 
seimeneia, probleme privind activi
tatea actualei sesiuni a Adunării 
Generale.

Șeful delegației țării noastre a 
primit, de asemenea, la sediul mi
siunii române, vizita ministrului de 
externe al Izraelului, Abba Eban. 
Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind 
cele două țări.

Alte întrevederi 
fost prilejuite de 
nistrului afacerilor 
liu Mănescu, la
de ministrul de externe al Greciei, 
Ioann is Toumbas, și de ministrul 
de externe al Bulgariei, Ivan Ba- 
șev, în cinstea șefilor unor dele
gații care participă la lucrările ce
lei de-a 21-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a 
Unite.

relațiile dintre

și convorbiri au 
participarea mi- 
externe, Corne- 

diineurile oferite

Asasinarea lui Kennedy — 
rezaltatul nntii inplot ?
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Intr-un sondaj efectuat de ziarul 
„Washington Post" se arată că „tot 
mai mulți americani consideră că 
nu s-a spus totul despre împrejură
rile asasinării fostului președinte, 
John Kennedy, și că Lee Harwey 
Oswald nu a fost singurul om impli
cat în această chestiune. Potrivit 
ziarului, două treimi din cei inte- 
rogați au respins principala conclu
zie a raportului Comisiei Warren 
însărcinată cu investigarea asasi
nării fostului președinte Kennedy, 
și anume că asasinarea ar fi fosl 
acțiunea unui singur om. Ei sînt în
clinați să creadă că asasinarea pre
ședintelui este rezultatul unui com
plot mai larg. Mai mult, numeroși a1- 
mericani sînt în prezent mai puțin 
convinși că președintele Kennedy a 
fost împușcat chiar de Oswald, con
chide sondajul publicat de „Was
hington Post".

Organizației 'Națiunilor i

I

Arfur da Costa e 
noul președinte al

— Con- 
3 octom- 
apărării. 
e Silva.

BRASILIA 4 (Agerpres). 
greșul brazilian a ales la 
brie pe fostul ministru al 
mareșalul Artur da Costa
și pe Pedro Aieixo în funcțiile de 
președinte și, respectiv, vicepreșe
dinte ai țării pe timp de. patru ani 
Cele două funcții prezidențiale au 
fost atribuite în condițiile în care 
Silva și Aieixo au fost singurii 
candidați propuși de partidul de 
guvernământ Alianța națională pen
tru reconstr nație (A.R.E.N.A.). In 
favoarea lui Silva au votat cei 295 
de deputați și senatori reprezentând

PARIS 4 (Agerpres). — Procesul 
în cazul Ben Barka a intrat în cea 
de-a 5-a săptămînă. Principalul mar
tor în ședința de luni a fost colone
lul Beaumont, unul din șefii servi
ciilor de contraspionaj franceze. Fi 
a spus că dacă fostul funcționar su
perior al acestor servicii și unul din
tre acuzați, Le Roy, care știa cu 
aproximativ trei săptămîni înainte 
că se pregătește răpirea liderului 
marocan, ar fi avertizat pe supe
riorii săi, soarta lui Ben Barka ar 
putut fi alta.

Declarațiile senzaționale pe care 
le anunța Le Roy încă de sîmbătă

Silva
Braziliei
partidul de guvernământ în Con
gres. In semn de protest împotriva 
desemnării pe o cale indirectă, și 
nu prin vot universal, a noului pre
ședinte al Braziliei, cei 170 de de
putat! și senatori, reprezentând par
tidul de opoziție Mișcarea democra
tică braziliană (M.D.B.), au boico 
tal alegerile.

La 15 noiembrie, în Brazilia vor 
avea loc alegerile pentru Congre
sul federal, oare se vor desfășura 
prin vot direct. Noul Congres își 
va începe lucrările în martie anul 
viitor, o dată cu instalarea noului 
președinte

A început procesul intentat asasinilor 
deputatului grec Lambrakis

ATENA 4 (Agerpres). — Luni a 
început în fața Tribunalului din 
Salonic procesul intentat asasinilor 
deputatului de stînga Lambrakis 
și persoanelor care au instigat sau 
acoperit această crimă. In boxa a- 
cuzaților se află 31 de persoane. 
(Se știe că Lambrakis a fost asa
sinat la 22 mai 1963 la Salonic du
pă ce rostise o cuvântare în ca
drul unui mare miting popular — 
N. R.). Printre acuzați se află fos-

tul inspector general al jandarme
riei pentru Grecia de nord, gene
ralul Mitsou, numeroși alți ofițeri 
de jandarmerie și politicieni de 
dreapta. In fața tribunalului vor 
depune 141 de martori ai acuzării, 
printre oare fostul premier Papan- 
dreu și foști membri ai guvernului 
său, deputați, martori oculari, și 70 
de martori al apărării. Se aprecia
ză că procesul va dura cîteva săp
tămâni.

niilor sale africane. Mgonja a men
ționat în acest sens că recent Por
tugalia a obținut bombardiere ame
ricane „B-26". Reprezentantul Tan
zaniei și-a exprimat speranța că 
Consiliul de Securitate își va înde
plini datoria și va pune capăt pro
vocărilor portugheze împotriva Re
publicii Congo și altor țări africane 
independente.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, încercînd să răspundă re
prezentantului Tanzaniei, a afirmat 
că sfera N.A.T.O. nu cuprinde te
ritoriile portugheze din Africa. El a 
prezentat livrările de bombardiere 
americane Portugaliei drept o „tran
zacție izolată, ilegală" efectuată de 
persoane particulare.

A vorbit apoi reprezentantul Por
tugaliei, Francisco de Miranda, pre
tinzând că acuzațiile congoleze sînt 
neîntemeiate. El a afirmat că Portu
galia va accepta efectuarea unei an
chete în Angola, cu condiția ca gu
vernul congolez să accepte o an
chetă similară pe teritoriul său un
de, potrivit afirmațiilor sale, ar exis
ta „baze anliportagheze".

Au mai luat cuvîntul
tanții Republicii Africa Centrală 
Burundi, 
leza.

reprezen-
Și 

sprijinind poziția congo-

de la Teheran

religioasă, politică și e- 
E1 a subliniat că țara 

fost întotdeauna alături 
oare, în cadrul O.N.U.

încheierea Conferinței Uniunii Interparlamentare
TEHERAN 4 (Agerpres). — La 

cea de-a 55-a Conferință a Uniunii 
interparlamentare, de la Teheran, 
au avut loc dezbateri în cadrul 
Comisiei pentru teritoriile neauto
nome și studierea problemelor et
nice. Din partea delegației Repu
blicii Socialistei, România, deputatul 
Filip Gheorghe a prezentat refera
tul intitulat „Colonialism, neocolo
nialism și forme noi de discrimina
re rasială, 
conomică".
noastră a 
de statale
sau al altor organizații și reuniuni 
internaționale, au sprijinit acțiunile 
întreprinse pentru grăbirea elibe
rării de sub dominația colonială a 
popoarelor din Angola și Mozam- 
bic,' Aden și Oman, precum și din 
alte teritorii care continuă să fie 
supuse exploatării coloniale. Dele
gatul român a exprimat apoi opo
ziția Republicii Socialiste România 
față de politica și practicile rasiale 
din Republica Sud-Africană și din 
Rhodesia. Dînd expresie politicii 
țării noastre, a declarat în conti
nuare vorbitorul, delegația română 
este gata să sprijine orice măsuri 
constructive pe care Uniunea inter-

parlamentară le va preconiza în 
urma și pe baza dezbaterilor ce au 
loc. Țara noastră este gata să-și 
aducă și în viitor contribuția la a- 
bolirea practicii discriminărilor ra
siale și a oprimării pe întreg glo
bul pământesc.

Marți, cea de-a 55-a Conferință 
a Uniunii Interparlamentare și-a 
încheiat lucrările. Au fost ascul
tate rapoartele comisiilor de stu
diu și au fost votate proiectele cu 
privire la mijloacele de întărire a 
securității regionale, în conformi
tate cu Carta O.N.U., precum și 
la relațiile și cooperarea între di
feritele sisteme 
mice regionale 
carea științei și 
tarea economiei.

Dezvăluirile unui colonel sirian în legătură 
cu recenta încercare

și grupări econo- 
existente și apli- 
t eh nici i în dezvol- 

Prima rezoluție
cheamă guvernele tuturor țărilor 
să aplice principiile de bază în re
lațiile internaționale, respectarea 
suveranității statelor, neamestecul 
în treburile interne, acordînd po
sibilitate popoarelor să-și rezolve 
singure propriile probleme.

S-a hotărât ca următoarea con
ferință a Uniunii Interparlamentare 
să aibă Ioc în luna septembrie 1967 
la Moscova.

CAIRO 4 — Corespondentul A 
gerpres, C. Oprică, transmite : Aten
ția opiniei publice arabe este re
ținută în aceste zile de dezvălui 
rile făcute de colonelul sirian Tal-

nu au fost făcute în ședința de luni. 
Din motive necunoscute, acuzatul a 
renunțat’de a mai face dezvăluirile 
pe care le promisese. Totuși, pre
ședintele tribunalului a cerut Mi
nisterului Armatelor să-i remită do
sarele secrete în afacerea Ben Bar
ka ale serviciilor de contraspionaj. 
El a declarat că „secretul apărării 
naționale este ridicat pentru aface
rea Ben Barka".

Președintele a respins, 
cererea Iui Le Roy de a se 
o ședință secretă 
să facă declarații 
confidential.

La ședința de luni a asistat și 
Abdelkader Ben Barka, fratele fostu
lui lider al opoziției marocane. Par
ticiparea sa Ia proces, infirmă ști
rea despre moartea lui într-un ac
cident de automobil.

Se crede că săptămînă aceasta s-ar 
putea termina audierea martorilor si 
confruntările.

de lovitură de stat
lai Abou Asaly, care în urmă cu 
trei săptămîni a luat parte la încer
carea de lovitură de stat din Siria. 
După ce s-a refugiat mai întîi în 
Iordania și apoi în Liban, el a sosit 
la Cairo unde, într-o declarație fă
cută redactorului șef a.1 cotidianului 
„Al Ahram", Heykal, a făcut cu
noscută o conspirație urzită la Lon
dra și Washington care urmează să 
fie adusă la îndeplinire de Iordania 
și Arabia Șaudiită. Ea viza în pri
mul rind răsturnarea regimului re
publican. Complotul trebuia să fie, 
potrivit relatărilor lui Asaly, finan
țat de cercurile conducătoare din 
Iordania și Arabia Saudită. La a- 
ceastă acțiune urmau să fie atrași 
foști politicieni și capitaliști sirieni 
ale căror interese au fost atinse de 
legile promulgate de noul regim.

Republica Jamaica

Descoperirea 
unui poligon secret 
de fir

Po-KINGSTON 4 (Agerpres). — 
lițiia diin Kingston, capitala Repu
blicii Jamaica, unde luni a fost in
stituită starea de urgență ca urma
re a ciocnMor- atnmiate între mem
brii diferitelor partide politice, a, 
anunțat descoperirea unpi poligon), 
secret de tir 
vest de oraș, 
semenea, în 
efectuate, un
cantități de dinamită 
o fabricație primitivă. Peste 100 de 
persoane au fost arestate.

în regiunea situată la 
Poliția 
cursul 
număr

a găsit, de a- 
perchezițiilor 

de revolvere, 
și bombe de

în care
cu un

totodată, 
organiza 
acuzatul 
caracter

FRANKFURT PE MAIN. La Frankfurt pe Main se 
desfășoară un proces împotriva a trei medici, acuzați de 
complicitate Ia punerea in aplicare a planului hitlerist de 
euthanasie. Este vorba de Heinrich Bunke, Aquilin Ullrich și 
de Klaus Endruweit, care in timpul celui de-al doilea război 
mondial au aprobat executarea în masă a unor bolnavi 
aflați în lagărele de concentrare naziste.

-$• SALISBURY. John Andrew Conradie. asistent la Uni 
versitatea din Salisbury, și inginerul Godfrey Dixon vor com 
pare în fața Tribunalului Suprem din Salisbury. Invinuiți de 
a . fi desfășurat activitate „contrară" securității statului și de 
a fi membri ai „partidelor africane interzise", acuzații sînt 
pasibili de pedeapsa capitală.

APUSUL UNEI PIEȚE COMUNE ?
La 15 ani după crearea 

sa, Comunitatea europea
nă a cărbunelui și oțe
lului (C.E.C.O.), trece 
printr-o perioadă de difi
cultăți atît de grave în- 
cît mulți observatori po
litici se întreabă, după 
cum subliniază cotidia
nul francez „Le Monde", 
„dacă ea va putea re
zista încercărilor care o 
zguduie", 
dificultăți 
puternicei 
industria 
oțelului a 
bre.

Se știe că după războ 
o atmosferă de expan
siune extrem de favora
bilă a permis siderurgiei 
țărilor vest-europene, 
membre ale 
înregistreze 
performanțe, 
cărbunelui 
perioade de puternic a- 
vînt. Rapida dezvoltare

Cauza acestor 
se datorează 
recesiuni din 

cărbunelui și 
țărilor mera-

C.E.C.O., să 
importante 

iar industria 
a cunoscut

a 
din
voltare, precum și con
curența din ce în ce 
mai puternică a hidro
carburilor a modificat 
însă, după cum se ex
primă „Le Monde", „da
tele jocului". Munți în
tregi de cărbune nefolo-

industriei extractive 
țările în curs de dez-

Notă externă
sit au început să apară 
în bazinele carbonifere 
din Ruhr, din Belgia, 
Luxemburg și Franța. De 
la an la an, numărul ce
lor care sînt nevoite să 
părăsească minele a luat 
aspectul unui adevărat 
exod, ajungîndu-se în 
1985 la 40 000 de oameni. 
In ciuda sporirii subven
țiilor și a sprijinului de 
stat, vînzările au conti
nuat totuși să scadă.

Siderurgia, care mult 
timp și-a menținut pozi
țiile, a fost și ea atinsă 
de criză. In ultimii cinci 
ani capacitatea anuală 
de producție a țărilor 
membre au sporit cu 
milioane de 
consumul a 
mai cu 80 
tone. „Cei 
acum cinci 
90 la sută 
tea de 
acesta nu mai 
decît 79 la sută, un pro
cent mult inferior celui 
înregistrat în perioada 
de recesiune din 1963.

In fața acestei situații 
se pare că „cei șase" 
sînt mai divizați ca ori- 
cînd. Astfel, în timp ce 
Franța se pronunță pen
tru raționalizarea side
rurgiei, Bonnul intențio
nează să sporească cu 
160 milioane de mărci 
subvenționarea livrărilor.

150 
dar 
nu- 

■ de 
care

tone,
crescut 

milioane 
șase", < 
ani foloseau 
din capacita- 

producție, anul 
folosesc

iar Italia și Olanda au 
refuzat pur și simplu 
să-și reducă achiziționăm 
rile de cărbune și oțel 
american, ale căror pre
țuri sînt mult mai scă
zute.

Pentru a găsi o solu
ție intereselor divergen
te, înalta autoritate a 
cărbunelui și oțelului a 
hotărît să întreprindă o 
acțiune de ultim mo
ment pentru a salva ce 
mai poate fi salvat. O 
misiune specială a aces
teia a fost trimisă în 
capitalele „celor șase" 
parteneri. din C.E.C.O. 
Ea ar urma să găseașcă 
un compromis dintre di
feritele soluții propuse 
care apoi să fie supus 
aprobării Consiliului Mi
nisterial. Va putea fi, 
însă, evitat apusul uneia 
din primele asociații EB 
„celor șase Greu de 
crezut în actuala con
junctură.

I. SOCACIU
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