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UN COLȚIȘOR
TOAMNAUNDE N-A VENIT

Mina Lupeni

a turnului 
depoului, 

depou este 
un paznic

și ce 
pe aici 
liberă", 
întrea-
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1966

angajamentele 
anuale

Minerii din Lupeni, cea mai 
mare exploatare producătoare 
de cărbune cocsificabil din ța
ră, au raportat îndeplinirea in
tegrală a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă pe 
întregul an.

Deschiderea unor noi fron
turi de lucru, de mare capaci
tate, intrarea în funcțiune îna
inte de termen a unui puț de 
mină, creșterea gradului de 
mecanizare în subteran și a- 
plicarea altor măsuri tehnico- 
organizatorice, au condus la 
depășirea randamentului pla
nificat pe exploatare cu peste 
60 kg cărbune pe post.

Pe această bază, minerii de 
la această exploatare au ex
tras și livrat 
chimice anul 
19 000 de tone 
te sarcina de 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, ei au obținut 
mii suplimentare la 
cost care se cifrează 
pe 1 300 000 de lei.

Cele mai bune rezultate în 
sporirea producției de cărbune 
a»:,fost obținute.. de către mi
nerii din sectoarele V și I.

uzinelor cocso- 
acesta aproape 
de cărbune pes- 
plan la zi. Prin

și econo- 
prețul de 
la aproa-

„Viscoza" 
Lupeni

Și lucrătorii Fabricii de fire 
de mătase artificială „Viscoza" 
din Lupeni au anunțat îndepli
nirea angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 
acesta.

Ei au expediat întreprinderi
lor beneficiare din țară 13 000 
kg de fire de mătase artificia
lă peste sarcina de plan la zi, 
depășindu-și propriul angaja
ment cu aproape 6 000 kg. In 
același timp muncitorii de aici 
au produs peste plan 66 tone 
de sulfură de carbon. Produc
tivitatea muncii a fost depăși
tă cu 2 ia sută, iar economiile 
realizate la prețul de cost se 
ridică la o jumătate de milion 
de lei.

Brigada minerului Bartha Francisc se număra printre brigăzile har
nice de la mina Petrila. De Ia începutul anului și pînă în prezent ea a 
dat peste plan mai mult de 2 200 tone de cărbune.

i

Cu exigenta 
proprie comuniștilor

ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID

Asigurarea asistentei 
stomatologice infantile
Ministerul Sănătății și Prevederi

lor Sociale a elaborat instrucțiuni 
privind asigurarea asistenței stoma
tologice infantile. Ele precizează că 
serviciile de stomatologie ale unită
ților sanitare din țară vor asigura 
asistența stomatologică curativă și 
profilactică a copiilor pînă la 16 
ani. Asistența stomatologică infan 
tilă se va asigura prin cabinetele 
stomatologice din dispensarele cir
cumscripțiilor sanitare, cabinetele 
stomatologice din școli, din spitalele 
de copii, prin serviciile de stomato
logie infantilă din 
nale și regionale, 
tre secțiile clinice 
nice sau spitalele 
tologie.

Tratamentele complete ale tuturor 
elevilor din clasa I. luați în eviden
tă în vederea dispensarizării, pre
cum și tratamentele școlarilor cu 
afecțiuni cronice, aflați în evidența 
cabinetului medical din școală, vor

policlinicile raio- 
precum și de că- 
din spitalele ci1 

clinice de stome

Spițit analitic exigent în evaluarea 
înfăptuirilor de pînă acum, în trasa
rea direcțiilor activității viitoare — 
iată caracteristica dezbaterilor din 
adunarea generală de dare de seama 
și alegeri din organizația de bază 
V/A de la mina 
Lupeni. De fapt a- 
ceastă caracteristi
că e proprie în
tregii activități des
fășurate de aceas
tă organizație de 
bază în perioada
dintre cele două alegeri, Semnifica
ția acestei caracteristici a muncii 
organizației de bază își găsește ex
presia în activitatea prodigioasă a 
colectivului în mijlocul căruia trăiesc 
și muncesc comuniștii organizației.

Precizarea că sectorul V e secto
rul fruntaș al minei Lupeni și are în 
nalmaresul său cele mai substanțiale 
depășiri — nu constituie o noutate. 
Poate nici faptul că succesele secto
rului sau schimbului întruchipeaz.ă 
roadele unor brigăzi vrednice, nelip
site de ani de zile de pe graficele frun
tașilor în întrecere, cum sînt cele 
eonduse de comuniștii Petre Con
stantin, Ghioancă Sabin, Rășitaru 
Ilie, Olteanu Alexandru, Chertes 
Ioan, și altele. Ceea ce se cere însă 
menționat e că bilanțul prodigios al 
colectivului întreg, al fiecăfei brigăzi 
în parte reflectă competența cu 
care și-a trăit rolul organizația de • 
partid dintr-unul din cele mai mari | 
schimburi ale acestui sector. Comu- I 
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de specialitate. I 
linice, se acor- ■ 
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în trimestrul II al aau- 
va continua în același 

ce- 
in- 
re- 
co-

fi începute 
lui școlar;
timp efectuarea tratamentului la 
rere. Serviciul de stomatologie 
fantilă al policlinicii raionale și 
gionale asigură dispensarizarea
piilcr cu afecțiuni cronice care se 
găsesc în evidența acestor policli
nici și care nu sînt dispensarizați în 
alte unități sanitare < 
In cadrul secțiilor clinice, 
dă asistentă de specialitate la ce
rere copiilor preșcolari și școlari 
ale căror afecțiuni constituie tema
tica de activitate a acestor secții pre
cum și copiilor trimiși de cabinetele 
si serviciile stomatologice de specia
litate pentru rezolvarea tratamente
lor care depășesc posibilitățile de e- 
xeoutare în aceste servicii.

Instrucțiunile prevăd, de aseme
nea, înființarea și dezvoltarea labo
ratoarelor de tehnică dentară pen
tru efectuarea lucrărilor în acest 
domeniu.

(Agerpres)

niștii organizației au relevat cu sa
tisfacție cu ocazia recentei adunări 
că în viața colectivului nu a existat 
nici un domeniu în care organizația 
de bază să nu fi fost prezentă cu, 
autoritate și competență, imprimînd 

întregului colectiv 
un ritm .de mun
că susținut, ex i- 
gentă și spirit de 
inițiativă. în folo
sirea rezervelor 
interne, a tehnicii 
noi.’ 
bază a analizat cuOrganizația de

regularitate in adunările generale 
stadiul realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere, 
condițiile tehnico-materiăle de care 
dispuț| brigăzile pentru a-și realiza

I. D.

(Continuare în pag. a 3-a) I
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DE VORBA
CU MINERII

subteranul ex- 
la căpătui 
Jiului. Re- 

răspunsu-

Cum își petrec timpii; 
liber cei ce muncesc în 
adîncurile minei Lonea ? 
Ce citesc, cum se dis
trează și ce • propuneri 
au de făcut în acest 
sens ? Acestea au fost 
coordonatele în limitele 
cărora s-a desfășurat 
convorbirea pe care am 
avut-o ziilele trecute cu 
zece oameni care mun
cesc în
ploatării de 
estic al Văii 
dăm mai jos 
rile primite.

Petrețchi
miner, 35 de ani :

— Distracția mea și a 
familiei se rezumă a- 
proape numai la un film, 
două pe săptămînă. De 
citit, mai citesc ziarul 
local. Cărți n-am răsfoit 
de mult. Realitatea este 
că acord mu-lt timp edu
cației celor trei copii.

— Ce propuneri aveți 
de făcut ?

— Să se programeze 
la căminul cultural (lo
cuiesc în satul -Cimpu) 
și la clu±>, mai multe 
activități în cursul dimi
neții, acțiuni la care pot 
participa cei din schim
bul II. Cred totodată ci 
ar fi bine să se organi-

Gheorghe

E toamnă iar. Zilele 
cu soare mult, ca în 
miez de vară, au încer
cat e drept să ne 
schimbe impresia dat 
natura răspindește prin 
toți porii un iz de toam
nă. V intui hoinar se 
zbenguie printre coroa
nele cu frunze ruginii 
ale arborilor văduvin- 
du-i. încet dar sigur, 
de mantia bogată cu 
care au fost înveșmân
tați. Săgetate de răcoa
rea nopților, florile își 
apleacă resemnate ca
pul schimbind covorul 
smălțuit cu mii de cu
lori al grădinilor cu u- 
nul cenușiu ca de zgură.

Intr-o asemenea zi, 
cînd toamna metamor
fozează natura, pregă
tind-o pentru hiberna
re, mi-am îndreptat pa
șii spre Depoul C.F.R. 
din Petroșani, 'itinera- 
riul ? Strada principală 
pînă la U.R.U.M.P., iar 
de acolo peste pasarela 
ce, traversînd liniile fe
rate, duce 
cartierul
Aici un 
mentar.
ghemotoace 
și praf, iar în apropie
re un mic spațiu verde 
care după înfățișare 
pare .al nimănui: îndrăz
nesc să vin cu o su
gestie :

Nu se putea oare ca 
acest spațiu să fi fost 
dat spre îngrijire per
sonalului magazinului 
din apropiere ?

Mai încolo, cum treci 
podul de peste Jiu, un 
covor de frunze ce do
vedește că pe aici nu 
s-a mai dat cu mătura 
cam de multă vreme. 
La cîțiva pași numai te 
intîmpină însă o ade-

vărată oază de verdea
ță și Hori de parcă, ar 

■ fi in plină lună mai. E
mica și cocheta incin
tă 
al
în
de
dat politicos.
arăți cine
treburi te aduc
îți dă „cale
Deși e toamnă,
ga incintă a depoulu,

de apă 
Intrarea 
străjuită 
vigilent 

După ce 
ești

Din carnetul 
REPORTERULUI

taman în 
ceferiștilor, 

.magazin ali- 
In jurul lui 

de hîrtie

panou pe . care • sta 
scris’: „Păstrați higiena 
și curățenia că ea este 
mama sănătății".‘ Lecția 
a fost intr-adevăr us
turătoare chiar' dacă 
lozinca nu este corectă 
sută la șută din, punct 
de vedere ortografic. 
Un lucru sigur. Aici, 
pentru păstrarea cură
țeniei și frumosului s-a 
aus o muncă îndelunga
ră șl migăloasă cu oa
menii cu mentalități și 
concepții diferite, iar 
acum se culeg roadele. 
Faptul că Depoul ’ C.F.R. 
Petroșani pare un col
țișor unde n-a venit 
încă toamna e tocmai 
rezultatul acestei munci 
pentru care merită fe
licitări organizațiile de 
partid, de sindicat și 
U.T.C. de aici, condu
cerea depoului care au 
depus• o muncă’ stărui
toare în această direc
ție.

Ci nd aproape să ies 
de pe poarta depoului, 
o pală de vînt a mai 
scuturat cîteva frunze 
din copacii .din^apro
piere. N-au, făcut însă 
covor pe aleea de ua

se aseamănă cu parcul 
unei stațiuni de odih
nă. Peste tot alei, ver
deață, flori și curățe
nie, curățenie de far
macie. Chiar și acolo 
unde se face alimenta
rea locomotivelor cu 
combustibil, în ateliere, 
peste tot domnește or
dinea și curățenia. Am 
căutat în întregul de
pou să găsesc aruncat 
măcar un muc de țiga
ră dar n-am reușit. A- 
twnci am încercat ; o 
stratagemă. Cum tocmai ,

făcut '.trecea pe lingă mine, 
un muncitor în salope
tă, mi-am scos punga 
cu bomboane, i-am de- 
vnin conținutul în bu
zunar și apoi am arun
cat-o 
Muncitorul s-a aplecat, 

a 
de 

cli
să 

s-a 
altă

la întîmplare.

a ridicat, punga și 
pus-o intr-un coș 
hîrtii, m-a privit o 
pă cu reproș, iară 
zică nimic, și apoi 
uitat o clipă în
parte. Am roșit fără să 
vreau și urmărindu-i 
privirea am zărit un

cui le'-a ‘ și 
dispară.

■In drum spre casă 
mi-am zis: O aseme
nea preocupare și ex
periență în crearea șf 
păstrarea frumosului și 
curățeniei merită să fie 
extinsă la toate unită
țile economice și insti
tuțiile din Valea Jiu
lui. Omul e capabil să 
schimbe și natura, să 
întirzie chiar și veni
rea toamnei.

D. CRIȘAN

Cc lotcii după șut ?
— Bun sau rău, dar 

nu-mi scapă nici un 
film. Citesc cu regulari
tate „Scînteia tineretu
lui" și „Steagul roșu", 
la oare sînt abonat. Ce 
s-ar mai putea face ? 
Mai multe întreceri spor
tive între sectoare. Spor
tul se bucură de multi 
simpatizanți și asemenea 
întreceri sînt un bun 
mijloc de participare a 
multor tineri la practica
rea exercițiilor fizice.

Boboc Dumitru, ajutor 
miner, 29 de ani.

— Majoritatea timpului 
liber îl dedic frecventă
rii cursului de calificare 
pentru mineri. Reușesc 
să mă duc și la film 
cîteodată. Pe mine ca 
și pe multi alți prieteni 
și cunoscuți ne pasio
nează concertele de mu
zică popu-lară. Asemenea 
manifestări s-au organi
zat în ultimele luni. Sînt 
parcă totuși prea rare...

Vieru Vasile, miner, 
.33 de ani :

— Avem doi copii și 
ajut soția într-ale casei. 
Pierdem însă mult timp 
cu aprovizionarea. In a- 
cest domeniu magazinele 
din Lonea sînt deficitare. 
Noroc că am motoreta 
cu care mai dau cîte o

Boricz Iosif, vagonetar, 
37 de ani.

— In timpul săptămî- 
nii mai plec la plimbare ’ 
cu copiii, mai citesc zia
rul.

— $1
— O

zite la 
teni. Sau 
să le primim vizita...

Gănescu Spiridon, va
gonetar, 32 de ani, ne
căsătorit.

— Părerea mea este că 
nu toți știu să folosească 
judicios timpul afectat

duminica ? 
rezerv pentru vi- 

prieteni, consă- 
ne pregătim

destinderii. Pe mulți îi 
vezi plictisindu-se. Asta 
în timp ce au la dispo
ziție film, lectura — cît 
de variată, de la ziare, 
reviste, pînă la romane, 
cărți tehnice — clubul, 
unde poți juca șah, table, 
să vizionezi emisiunile 
de la televizor, mani
festările sportive. Și cîte 
mai sînt încă...

Francisc VETRO

zeze ma-i multe serbări fugă pînă la Petroșani,
cîmpenești, mai ales că . la piață, la magazine.
aceste serbări au deve- De citit, în afară de
nit tradiționale la mineri. „Normele de circulație"

Paraschiv Ion, vagone- _ n-am citit nimic în ulti-
tar, 29 de ani. mul timp.

(Continuare în pag. a 3-a)

Un mod plăcut de a petrece timpul liber.
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PRODLL! 3t ACTUALE $1 DE PERSPECTIVA
PRIVIND TRAM SPO BTUL UTILULUI 
ÎN EXPLOATĂRILE MINIERE

• lin domeniu cu reale 
posibilități pentru crește
rea productivității muncii
• In abataje — transpor
toare de mare capacitate
• Măsurile organizatori
ce, perfecționarea pregă
tirii cadrelor, în pas cu 
introducerea utilajelor 
moderne
• Să pornim chiar de la 
concepție...

încă de la Începuturile exis
tenței mineritului, transportul 
utilului reprezintă una din 
principalele verigi ale acestui 
proces industrial. Precum în
treaga tehnologie a extracției 
miniere, și transportul utilului 
se află în continuă perfecțio
nare; modul de rezolvare a 
transportului având' un rol de
cisiv asupra asigurării atît a 
capacității de producție, cit și 
asupra realizării unei produc
tivități ridicate.

Pentru minele din bazinul 
carbonifer Valea Jiului, unde 
la nivelul sarcinilor actuale 
trebuie predate zilnic econo
miei naționale în medie 20 000 
tone cărbune și în condițiile 
existenței unui zăcământ pu
ternic tectonizat, care cere ex
tinderea rețelei de transport 
cu un accentuat grad de dis
persie, în fața transportului se 
ridica o seamă de exigențe în
deosebi în ceea ce privește 
deservirea promptă a produc
ției; întreținerea parcului de 
utilaje; creșterea continuă a 
nivelului tehnic al utilajelor; 
mărirea gradului de securita
te pentru utilajele destinate 
transportului subteran; schim
barea concepției în ceea ce 
privește gabaritele lucrărilor 
miniere destinate transportului 
și aerajului; concentrarea și 
centralizarea producției; crea
rea condițiilor pentru introdu
cerea automatizării în transpor
tul din subteran și de la su
prafață. Iată problemele majo
re ale acestei activități de 
stringentă actualitate, cu atît 
mai mult, cu cit în viitorul a- 
propiat se prevăd, pe de o 
parte, majorarea cantității de 
cărbune extrase, iar pe de alta, 
reale posibilități pentru creș
terea productivității muncii.

IN RITM CU EXIGENTELE
CINCINALULUI

Cale sigură pentru 
îmbunătățirea 
condițiilor de lucru 
din abataje

Adaptate caracteristicilor zăcămân
tului și metodelor de exploatare, 
utilajele destinate transportului s-au 

&

categorisit în utilaje pentru trans
port în abataje, transport pe orizon
tală și transport pe verticală.

In ceea ce privește transportul în 
abataje, unitățile din bazinul carbo
nifer Valea Jiului sînt dotate cu 
1 110 transportoare de tipurile TP, 
SKR-11, TRS și Slask. Aceste trans
portoare introduse în producție au 
contribuit considerabil la îmbunătăți
rea condițiilor de lucru ale muncito
rilor, mecanizînd transportul iț aba
taje în proporție de 92 la sută.

Creșterea producției în abatajele 
frontale, evacuarea cărbunelui pe 
axele colectoare de transport au im
pus introducerea utilajelor cu debit 
mărit. Transportorul fabricat în țara 
noastră — tipul TR3 .— a rezolvat cu 
succes această cerință.

Transportoarele TP, si SKR-11, in
troduse în urmă cu circa 15 ani, sînt 
deja depășite, prezentând deficiente 
importante, cum ar fi: nepreluarea 
denivelărilor de teren, neșerpuirea 
în plan orizontal, sistem de îmbi
nare rudimentar, lanțul de transport 
necorespunzător atît ca tehnologie 
cît și ca material. Aceste deficiențe 
constituie cauza deselor întreruperi 
ale transportului în abataje, a mane
vrelor greoaie la operațiunile de 
monlare-demontare, a greutăților de 
întreținere șf exploatare.

Din cele de mal sus, rezultă ca 
o cerință iminentă: înlocuirea 
transportoarelor tip SKR-11 și 
TP, cu transportoare care să 
prezinte pe lingă posibilități de 
a fi montate rapid, șl o întreți
nere ușoară, șerpuire în plan o- 
rizontal și vertical și o satisfa
cere totală a cerințelor exploa
tării atît în abatajele cameră, cît 
și în frontalele de lungime mai 
mică, cu depilarea cărbunelui 
prin explozivi.

Folosirea transportoarelor do
tate cu cuplaje hidraulice, cu 
angrenaje și motoare flanșate 
direct pe capul de acționare, cu 
’anț de tracțiune calibrat, ghidat 
pe scocuri cu profile rezistente 
combinate cu o metodă de ex
ploatare ale cărei monografii de 
armare să permită mutarea la 
front a transportorului fără de
montare. sînt măsuri care vor 
cntribui substanțial la creșterea 

productivității muncii în abataje, 
înlocuirea celor două tipuri de 

transportoare — TP, și SKR-11 cu 
un singur transportor modernizat, va 
contribui și la micșorarea tipu

rilor de piese de schimb, a cantită
ților necesare, avînd un efect eco
nomic favorabil pentru exploatare 
Introducerea transportoarelor mo 
derne trebuie însoțită de măsuri de 
ordin organizatoric, în sensul ca în
săși formația de la frontul de lucru 
să aibă posibilitatea să-și execute 
operațiile mărunte, cum ar fi lungi
rea sau scurtarea transportorului— 
ceea ce va avea ca efect — reduce
rea personalului auxiliar de întreți
nere.

Parcul de vagonete, 
bine întreținut — 
locomotive adecvate

In ceea ce privește transportul pe 
orizontală, unitățile G.C.V.J. au ln 
dotare 25 000 vagonete și 91 locomo
tive cu troley, 79 locomotive Diesel 
si 197 locomotive cu acumulatori, cu 
stații și redresori de Încărcare pen
tru acestea șl utilajul aferent.

Determinat de scăipări de ordin or
ganizatoric, parcul de vagonete de 
la unele unități ale C.G.V.J., ca de 
exemplu minele Lupeni și Lonea, s-a 
descompletat și a cauzat la începu
tul acestui an numeroase greutăți în 
realizarea ritmică a planului de pro- 
ducție.

Lipsa unei asistente tehnice cores
punzătoare (de exemplu la E. M. Ly- 
peni) unde repararea vagone- 
telor a fost lăsată pe sea
ma sectorului de transport, a că
rui conducere nu a tratat cu seriozi
tatea cerută această problemă defi
citară, la care s-a adăugat și lipsa de 
intervenție a inginerului șef adjunct 
electro-mecanic, a făcut ca la un 
moment dat, sule de vagonete să nu 
fie în circulație, micșOrîndu-se ca
pacitatea de transport. A fost nece
sară îmbunătățirea asistenței tehnice 
precum și executarea reparării va- 
gonetelor în atelierul mecanic al 
exploatării. ,

Ridicarea calificării tehnice a 
personalului de reparații în aces
te ateliere, dotarea cu scule po
trivite operațiunilor, sistematiza
rea lucrului în sensul apropierii 
de repararea în flux, constituie 
și astăzi o problemă acută pe 
care unitățile miniere din Valea 
Jiului împreună cu C.C.V.J. sînt 
chemate să o rezolve într-un

, timp cît mai scurt.
Pe lingă problemele de exploa

tare și întreținere, o deosebită im
portantă se dovedește a avea și teh
nologia fabricației noilor valonele 
și a pieselor lor de schimb. C.C.V.J. 
a trebuit să refuze plata unor loturi 
întregi de vagonete — respinse la re
cepție — deoarece nu aveau ca
litatea corespunzătoare. Astfel, tre
nurile de roti au sosit cu șpan în 
unsoarea rulmenților, piulițele de si
guranță nu au fost asigurate sau au 
avut jocuri inadmisibile, tolerantele 
axelor au fost în afara valorilor ad
mise, iar dispozitivele de cuplare în 
afara valorilor cerute de STAS. (Sc- 
rupeau la 5-6 000 kgf, deși Ia 20 006 
kgf trebuiau să fie numai deformate 
fără rupere). Toate acestea îșl gă
sesc explicația în ușurința cu care 
este privită calitatea produsului de 
furnizorul nostru — Uzinele de utl-

CONCLUZII
In concluzie, acest important domeniu al procesului teh

nologic de extracție a cărbunelui — transportul — care ac
tualmente necesită circa 27 la sută din I sturile total consu
mate, reprezintă un sector unde prin măsuri de organizare 
Judicioasă a procesului tehnologic de îmbunătățire continuă 
a utilajelor, se poate mări substanțial productivitatea muncii.

• O Concepție judicioasă în deschiderea blocurilor, fa- 
vorizind amplasarea instalațiilor de capacitate sporită, in 
censul creării punctelor de concentrare a producției cu apli
carea hotărîtă a automatizării diverselor operații

* Organizarea judicioasă a procesului de reparații a 
acestui utilaj

Oi O preocupare continuă pentru îmbunătățirea utila
jelor

O întreținerea în condiții optime a utilajului in func
țiune precum și o exploatare caliiicată a acestuia sînt cerin
țele imperioase ce stau in fața colectivelor exploatărilor mi
niere, cerințe care, satisfăcute vor conduce la rezultate îm
bunătățite in exploatarea utilajului de transport, in creș
terea productivității muncii la exploatările noastre miniere.

Pagină realizată de
George MOȘESCU

ing. șef cu problemele mecano-energetice 
C.C.V.J.

laj minier din orașul Dr. Petru 
Groza. ,

In condițiile creșterii în perioadele 
viitoare a tonelor kilometrice de 
transportat, a ritmului impus de 
frecvența trenurilor în punctele de 

concentrare a producției, proble
ma măririi capacității vasului de 
transport — a vagonetului — 
este încă o cerință care se im
pune a fi rezolvată. Pe lingă a- 

vantajul micșorării greutății moarte 
transportate, s-ar asigura și micșora
rea parcului de întreținut.

Pentru ușurarea 'manevrelor 
încărcării vagonetelor la culbu- 
toare și puțuri de mică capa
citate, în cursul anului curent 
se vor monta tmpingătoare cu 
acționare pneumatică. Colecti
vele unităților miniere din ba
zin precum și cel al U.R.U.M.P.- 
ului trebuie să manifeste însă 
perseverența necesară in vede
rea finalizării acestei acțiuni.

Tendința firească de creștere a 
forței de tracțiune la cârlig a loco
motivelor, exigența deosebită a 
normelor de tehnică a securității 
pentru acele locomotive ce deser
vesc lucrări miniere cu condiții deo
sebite de aeraj impun o grăbire a 
procesului de astm Ilare și dare în 
fabricație a tipurilor de locomoti
ve adecvate — ne referim la loco
motivele Diesel asimilate — pre
cum și la cele’ cu acumulatori șl 
cu troley.

Cerințele 
concentrării 
producției

Extinderea sectoarelor de exploa
tare a zăcământului precum și sis
temul de deschidere a acestuia 
pun în fața transportului pe verti
cală din bazinul Văii Jiului obliga
ta răspîndirii continue.

Măsurile luate pentru concentra
rea producției, au determinat ca 
ultimele mașini de extracție să 
aibă capacități orare ridicate,, cum 
Sînt instalațiile de la mina Lonea 
(540 t/h) sau cea de la mina Ani- 
noasa (500 t/h) — instalații care 
vor intra în exploatare în cursul 
anului curent.

Aș dori să subliniez necesitatea 
ca organele de concepție, care or
ganizează deschiderile în viitor ale 
blocurilor, să dea prioritate insta< 
lațiilor de extracție secundare cu 
capacități sporite, locuri favorabile 
pentru crearea de puncte de con
centrare de mare capacitate, cu 
posibilități de automatizare, măsuri 
ce au ca efect micșorarea conside
rabilului număr de posturi auxilia
re existent în momentul de față la 
numărul ridicat de pufuri.

Avînd în vedere numărul ridicat 
de instalații de extracție pentru 
subteran, necesare în perioada 
1966—1975 (cca. 28), este necesară 
urgentarea asimilării în țară. încer
cări în acest sens au fost făcute 
dar fără a fi finalizate.

Pentru mașinile de mare capaci
tate, unde asimilarea nu este eco
nomică, datorită numărului mic de 
instalații se va recurge în conti
nuare Ia achiziționarea acestora din 
import. Este de dorit însă, ca pro
iectele ce se prezintă pentru puțu
rile ce reclamă noi dotări să aibă 
mai multe variante, să se analizeze 
mai multe tipuri de acționare și să 
se aleagă, intr-adevăr cele optime. 

CARE OBLIGĂ
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Organizațiile comerciale în faja cumpărătorului 
de azi

DESERVIREA CIVILIZATĂ

Cu exigența proprie comuniștilor

Pentru a se asigura o mai 
bună deservire a oamenilor 
muncii din Valea Jiului cu 
produse de larg consum, re
țeaua unităților comerciale se 
lărgește necontenit. In locul 
vechilor magazine au apărut 
și în acest an complexe comer
ciale moderne, cum sînt cele 
din Lupeni și Petroșani. De 
după tejghele, oameni în ha
late se străduiesc să satisfacă 
exigențele justificate ale cum
părătorilor. Și spre lauda vin- 
zătorilor, precizăm de. la bun 
început că în majoritatea ma
gazinelor intîlnim o deservire 
civilizată, care șe concretizea
ză în politețe și solicitudine 
față de cumpărători. Dincolo 
de această generalizare se mai 
întîlnesc însă prin anumite u- 
nități manifestări particulare, 
supărătoare pentru cumpărători. 
Raidul nostru a spicuit unele 
aspecte ale relațiilor dintre 
vînzători și cumpărători cu 
scopul de a face citeva suges
tii și propuneri organizațiilor 
comerciale locale, pentru îm
bunătățirea deservirii cumpără
torilor în toate unitățile.

Cînd cerinfele 
> sînt studiate

Magazinul nr. 61 cu articole de 
fierărie din Petroșani este aprovi
zionat în permanență cu mărfuri în 
sortiment^ bogate, iar cumpărătorii 
sînt deserviți cu amabilitate aici. 
Colectivul acestui magazin depășește 
lună de lună sarcinile planului de des
facere. In trimestrele II și IIL.ale a- 
cestui an s-au vîndut aici peste plan 
mărfuri în valoare de 127 000 lei, 
In legătură cu succesul amintit, to
varășul Kanduth Gavril, responsabi
lul magazinului, ne-a explicat că 
aici sînt studiate cu atenție cerin
țele cumpărătorilor și pe baza aces- 
>i studiu se face aprovizionarea cu 
mărfuri. Pe lingă aceasta magazinul 
se aprovizionează cu toate mărfuri
le noi apărute în comerț. Printre 
astfel de mărfuri se pot aminti: lăm
pile de gătit cu petrol cu două o- 
chiuri, sobe emailate de încălzit 
tip „SUPER" și o se;/7 de articole 
de fierărie. Cheia succeselor o con
stituie și buna deservire a cumpără
torilor. In această privință se evi
dențiază vînzătoarele Eljsabeta Pen- 
zeș și Ana Vîlciov, lucrătoare cu 
bogată experiență practică în co
merț.

Una din vînzătoarele evidențiate 
pentru comportarea ej ireproșabilă 
față de cumpărători — Ana Vîlciov.

Foto : M. BARA

Raid realizat de V. STRĂ.UȚ 
cu concursul corespondenți
lor Gh. Bozu, V. Coandrăș, 

M. Barbu

O OBLIGAȚIE 
PROFESIONALĂ 
A VÎNZÂTORILQR
Fată în

Curate, spațioase, bine aprovizio
nate și încadrate cu personal cali
ficat, unitățile comerciale ale corn 
plexului Braia din Lupeni sînt vizi
tate cu plăcere de cumpărători. Spre 
exemplu, la unitatea nr. 71 pentru 
pîine a O.C.L. Alimentara din ca
drul complexului, unde este respon
sabilă tovarășa Magda Elena, în- 
tîlnești întotdeauna vînzătoare poli
ticoase, care dau dovadă de solici
tudine față de cumpărători, iar in
teriorul sclipește de curățenie. Ca 
urmare, filele carnețelului de lîngă 
cutia pentru sesizări sînt intacte. 
Cumpărătorii care se aprovizionează 
zilnic de la această unitate sînt 
întotdeauna mulțumiți.

Dacă punem față în față unitatea 
nr. 71 din Lupeni cu unitatea nr. 133 
pentru pîine, aflată pe artera prin
cipală a orașului Petroșani, des
prindem deosebiri mari.

In primul rînd vînzătoarele de la 
unitatea nr. 133 s-au obișnuit să 
„rețină" de la cumpărători, peste 
preț cîte 5-10 bani. Dacă un cumpă-

AȘA VINDEM
Unitatea nr. 13 ă O.O.V.L.F. din 

Lupeni cunoaște zilnic o mare aflu
ență de cumpărători și este bine a- 
pro vizionată. La intrare îți produc o 
impresie plăcută mărfurile aranjate 
frumos. Deservirea însă contrastea
ză neplăcut, infirmă impresia iniția
lă. Asistăm la o scenă ce se repe
tă adeseori aici, după cum ne-au 
informat mai mulți cetățeni. Pensio
narul Fodor Carol cere o varză. Vîn
zătoarea, o tînără brunetă, de talie 
mijlocie înșfacă la nimereală o var- 
ză, o aruncă pe cîntar și evaluează 
imediat cît costă. In timp ce vrea 
să plătească, cumpărătorul observă 
că varza are coceanul putrezit și o 
refuză, țugîndu-o pe vînzătoare să-f 
aleagă altă varză.

— Așa vindem noi, îi răspunde

O SCENA 
OBIȘNUITĂ

La buietul „Retezatul" din 
cartierul Ștefan al orașului 
Lupeni se petrec adeseori sce
ne asemănătoare celei de mai 
jos:

— Tovarășe, vă rog un pa
har cu sifon — cere clientul.

— Vă rog un sifon, insistă 
clientul.

— N-avem.
— Dați-mi atunci o bere.
Tovarășul. de după tejghea 

(îmbrăcat intr-un halat murdar 
de obicei) îți oferă o halbă 
plină doar. cu... spumă. ' Dacă 
o iei — bine, dacă nu — la 
iei. Barmanul nu mai comple
tează cu bere pînă la semn. 
Iar celor care cer și așteaptă 
să li se completeze halba, bar
manul Denes 1. le strigă cu 
glas tare, răstit :

— Ia-ti\iom-le berea de aici I
Înghiți in sec, iei berea și 

o bei, in caz că ești grăbit și 
însetat. Dar in caz că nu ești 
.grăbit preferi să- o refuzi și te 
deplasezi pină in oraș, purtind 
PS buze cuvinte nu tocmai mă
gulitoare la adresa barmanului.

Oare nu se poate găsi un 
mijloc de a determina astfel 
de vînzători să-și schimbe ati
tudinea ?

Credem că înlocuirea lor cu 
alții, pollticoși și cinstiți față 
de clienți ar fi cel mai indicat 
lucru.

j a t &
rător cumpără aici un corn și plă
tește 45 de bani el nu primește res
tul de 5 bani, dacă altul cere o pîi
ne intermediară și dă 8 lei, primește 
drept rest cu 5 sau 10 bani mai pil- 
țin decît ar trebui.

In al doilea rînd, dacă un cumpă
rător ,,îndrăznește" să spună că tre
buie să i se restituie 5 sau 10 bani, 
este privit cu dispreț aproape făcut 
să roșească. Vînzătoarea îi înapo
iază voit încet și în silă restul ce
rut. Este-paradoxal, într-adevăr, dar 
adevărat. Se ivește însă întrebarea 
— de ce să roșească cumpărătorul 
pentru că își cere dreptul ? Fără în
doială, vînzătorii în aceste cazuri 
sînt vinovați. Ei caută să-și însușeas- 
că în mod rușinos, prin „ciupeli" 
mărunte sume de bani, abuzînd de 
funcția pe care o îndeplinesc. Insă 
și cumpărătorilpr le revine o parte 
din vină. Ei trebuie, în calitate da 
cetățeni, să ia atitudine și să înfie
reze, acolo pe loc, pe acei vînzători 
care au tupeul să încerce să-i înșele 
fie doar cu cîtiva bănuH.

vînzătoarea nepoliticos. Apoi se fa
ce că nici nu-1 vede adresîndu-se 
următorului cumpărător. Și cît de 
simplu ar fi fost pentru vînzătoare 
să-l servească pe cumpărător așa 
cum impun normele unei deserviri 
civilizate — cu politețe și amabili
tate I De ce n-a făcut-o oare 1 
Fiindcă în unele unități ale 
O.O.V.L.F. dăinuie îftcă la vînzători 
o deprindere care trebuie să dis
pară cu desăvîrșire — > aceea de a 
strecura printre fructele și legumele 
proaspete unele putrezite. Afirmația 
aceasta nu este de loc gratuită. La 
unitățile nr. 19, nr. 14 și gr. 34 din 
Lupeni și Bărbăteni, la chioșcul care 
se află în colțul clădirii filialei 
Băncii Naționale din plin centrul 
Petroșaniului vînzătorii practică a- 
ceeași metodă. Iar astfel de exem
ple mai pot fi citate și din alte lo
calități ale Văii Jiului.

Întîrzieri 
ne justificate
• Sîntem în fața magazinului ali

mentar nr. 29 din Petrila. Cîtiva cum
părători așteaptă la ușă sosirea vîn- 
zătoarei. Dar aceasta întîrzie, deși 
de la ora de deschidere au trecut 
30 de minute. Cîteva gospodine ne 
informează cu amabilitate, vădit ne
mulțumite :

— Vînzătoarea locuiește prin a- 
propiere și de multe ori întîrzie 
așa, făcîndu-ne să ne pierdem timpul 
de pomană. Am mai încercat noi 
uneori să-i atragem atenția să fie 
punctuală, dar zadarnic. Și nu avem 
încotro, trpbuie șă ne aprovizionăm 
de aici, deoarece aceasta e singura 
unitate alimentară situată mai a- 
proape de noile blocuri...

• La Uricani, în fața unicului 
chioșc pentru ziare și reviste sc 
întîmplă ceva asemănător. Ciud 
pleacă vînzătoarea după ziare, chioș
cul e închis ore întregi. Oamenii din 
localitate o zăresc însă, între timp, 
cu sacoșa în mînă, umblînd după 
cumpărături sau stînd de vorbă cu 
cîte o prietenă. „In repetate rînduri 
am așteptat astfel lîngă chioșcul 
pentru ziare", ne informează cetă
țenii Iosif Constantin, Filimon 
Gheorghe și Văgăun Ioan din Uri
cani. Evident, numeroasele ore în ca
re chioșcul amintit e închis nu pot 
fi justificate. Asemenea lucrători 
din comerț nu numai că dau dovadă 
de lipsă de conștiinciozitate, ci și de 
respect față de timpul cumpărate- 
ruluL

,Urmare din pag. 1)

rițmic sarcinile, a urmărit cu exi
gență respectarea disciplinei, a des
fășurat o muncă politico-educativă 
susținută prin comuniștii repartizați 
îa fiecare loc de muncă, spre a asi
gura ca întregul colectiv al schimbu
lui să participe în front comun, plin 
de dinamism, elarj și spirit creator la 
bătălia pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan în mod ritmic și la toți in
dicatorii.

1 Dar spiritul autocritic exigent și-a 
gă^it și mai mult expresia în pune
rea în lumină a laturilor negative ale 
activității de partid, în jalonarea di- 
recțiilpr, activității de viitor. In anii 
oe viu, colectivului schimbului, sec
torului și tuturor minerilor lupeneni 
le revin sarcini de mare răspundere. 
Chezășia realizării acestor sarcini o 
constituie ridicarea pe o treaptă su
perioară a muncii de partid, a com
petenței organizațiilor de bază. Care 
sînt cerințele concrete la care tre
buie să răspundă organizația de ba
ză în frunte cu noul ei birou, pe li
nia întăririi rolului ei de conducător 
politic al colectivului ? Iată o pro
blemă de mare acuitate și de impor
tanță hotărîtoare la care s-au referit 
comuniștii cu prilejul dezbaterilor.

CE FACEȚI DUPĂ ȘUT ?
(Urmare din pag. 1)

Locuiesc la cămin. împreună cu 
uu grup de prieteni am făcut ex
cursii în împrejurimi; am fost la 
Lunca Florilor, Rusu, Voievodu, 
Cîmpu lui Neag, Paring. Constituie 
o nespusă satisfacție, o adevărată 
destindere să colinzi munții. Dacă 
nu putem să mergem pe munte ne 
ducem la Petrila sau Petroșani.

Iată și propunerile mele: 1) să 
fie înființat un mic club la căminul 
de nefamiliști; 2) cel puțin duminica 
după-amiază să cînte fanfara In 
curtea clubului sau lîngă cămin.

Milodin Constantin, miner, căsă
torit :

— Sînt întotdeauna abonat la cel 
puțin două ziare, mă duo la filmele 
buhe, ajut în gospodărie. N-am citit 
în acest an decît 6 volume dă Tols
toi, Sadoveanu, Creangă, Caragiale.

Zorjlă Ioan, miner, 34 de ani:
—■ Ajut copilul la învățătură, mai 

joc șah cu vecinii. De curînd m.i-am 
cumpărat televizor. Cînd vin în tur
neu echipe de teatru nu prea lip
sesc. Nici vorbă de plictiseală.

Am însă o nemulțumire. De vrei 
să mergi cu familia la restaurapt, rar 
se întîmplă să nu fii acostat de 
unul sau mal mulți tineri cu apucă
turi nesănătoase. (II recunoști de de
parte, după pălăriile lor cu boru
rile irăsfrînte}. Cum umblă în gru
puri, nici nu îndrăznești să le spui 
ceva. N-ar fi oare cazul să se la 
ihăsuri împotriva unor asemenea e- 
lemente ?

Daubner Ioan, lăcătuș mecanic, 
18 ani.

— Citesc ziare, mă duc Ia film, la 
meci. Dar am vrea să dansăm mai 
des. Joile de tineret sînt inexplica
bil de anemice la Lonea. Noi, cei 
tineri, ne întrebăm : de ce nu se or

I.R.E.H. DEVA - S.C.M. 
LOTUL IV PETROȘANI
ANGAJEAZ1

— UN MAGAZINER CU UN SALARIU LUNAR DE 1 030 LEI.
— UN CONTABIL CU VECHIME DE CEL PUȚIN UN AN.
— UN AUTOMACARAGIU AUTORIZAT PENTRU AUTOMA

CARA DE 3 TONE.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE DAU LA SEDIUL DIN PE

TROȘANI, STR. REPUBLICII NR. 60.

TELEVIZIUNE
19 octombrie

18,00 Pentru cei mici: A.B.G. — 
De ce ?; Pentru tineretul școlar: 
Neobișnuita călătorie în lumea căr
ților : „Tartarta din Tarascon" de 
A. Daudet; 1830 Publicitate; 18,58 
Ora exactă; 19,00 Telejurnalul de 
seară; 19,20 Cabinet medical Tv — 
Filmul „Atenție inimă" !; 19,40 Cro
nica diacului; 19,55 Filmul serial: 

Comuniștii Cîrjan loan, Hăncilă Sa
bin, Răuț Nicolae șl alții s-au ocupat 
de sarcinile organizației de partid în 
vederea întăririi continue a rîndurllor 
sale prin primirea de noi membri de 
partid. De la alegerile precedente, 
organizația de bază s-a întărit cu 18 
noi membri de partid. Aceasta nu 
reflectă posibilitățile existente,’ nu 
răspunde cerinței de a asigura că 
în fiecare brigadă șl schimb să lu
creze comuniști. Tovarășii Crinu 
Gheorghe, Ghioancă Sabin, Răspopa 
Nicolae, Ciobotaru I. au scos în evi
dență deficientele existente în ceea 
ce privește respectarea disciplinei, 
a N.T.S., îngrijirea bunului obștesc, 
îmbunătățirea calității cărbunelui și 
a lucrărilor miniere. In vederea în
lăturării acestor deficiențe șe im
pune ca noul birou să intensifice 
munca politico-educativă pentru 
dezvoltarea răspunderii muncitorilor 
și tehnicienilor față de obligațiile 
ce le revin. Comuniștii au cerut nou
lui birou să folosească mal intens 
munca de propagandă, mijloacele 
miuncii cultural-educative, să mun
cească mai mult cu omul.

Iată doar cîteva din căile pe care 
le-au trasat pentru noul birou, prin 
hptărîrea adoptată, comuniștii Or
ganizației de bază în scopul obți
nerii de noi succese.

ganizează dans duminică după-amia
ză ?

Ciocan Ilie, merceolog, 21 de anL
— Sînt student la fără frecvență 

așa că am O ocupație... Acord totuși 
10-12 ore pe săptămînă pentru dis
tracții. Pasiunea mea și a altor prie
teni este tenisul de masă. Avem 
echipă, am făcut noi masa, ne-am 
procurat echipament; pînă și bec 
pentru sală am cumpărat dar... tova
rășul director al clubului din Lo
nea nu este de acord să jucăm te
nis. Vara jucam afară, Acum ni s-au 
planificat două zile pe săptămînă. 
E prea puțin fată de numărul celor 
care îndrăgesc tenisul I

ITPece răspunsuri de la oameni 
de vîrstă și stare civilă di

ferite. Prima constatare: o oare
care unilateralitate : filmul revine cu 
insistență fără a i se alătura, decît 
în puține cazuri, și alte mijloace de 
destindere. Este vorba de impasibi
litatea, nepriceperea unora de a fo
losi judicios cel de-al „doilea 8", așa 
cum arăta unul dintre interlocu
tori.

Cine altcineva decît organizațiile 
sindicale, de U.T.C., cluburile ar 
putea să. vină în ajutorul celui cere 
trudește în subteran; să-i ofere, să-i 
facă cunoscut și să-l îndrume spre 
activități plăcute, atractive ! Excursi
ile ar putea fi organizate și nu lă
sate pe ,seama unui grup; acțiunile 
ce se întreprind, mai bine populari
zate. Considerăm totodată că ar 11 
binevenită o consultare periodică a 
oamenilor pentru a Ie afla dorin
țele în ceea ce privește modul și for
mele în care ar dori să-șî petreacă 
orele de odihnă. Din partea acti
viștilor culturali și sportivi șe aș
teaptă mai multă inițiativă...

„Casa șerbilor"; 20,25 Rubrica: Șah;
20.35 Poșța televiziunii; 20,45 O in
vitație pentru cei care n-au vizitat... 
Valea Izei — film realizat de Stu
dioul de Televiziune București; 21,00 
Film: „Clipa cea mai frumoasă";
22.35 Telejurnalul de noapte, 22,45 
Buletinul meteorologic; 22,50 închi
derea emisiunii.
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Dejun oferit de ministrul afacerilor 
externe al României in onoarea lui 
A. R. Pazhwak și a lui II Thant

NEW YORK 18. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: In cadrul activității des
fășurate de delegația Republicii 
Socialiste România la cea de-a 21-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, a oferit 
marți un dejun în onoarea președin
telui Adunării Generale, Abdul 
Rahman Pazhwak, și a secretarului 
general U Thant.

Ea dejun au participat Abbas A- 
ram, ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Rudolph Grimes, minis
trul afacerilor externe al Liberiei, 
A. DuaJeh, ministrul afacerilor ex
terne al Somaliei, Dmitri Beloko- 
los, ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Ucrainene, Josef Winievicz, 
adjunct al ministrului de externe 
al Poloniei, Attilio Piccioni, sena
tor, ministru fără portofoliu, șeful 
delegației Italiei, la O.N.U., Akira 
Martsui, șeful delegației Japoniei, 
dr. Alfonso Garcia Robles, subsecre
tar pentru relațiile externe, șeful 
delegației Mexiculuj, ,Dey Si di Baba, 
reprezentant permanent al Maro
cului, P. N. Haksar, înalt comisar 
adjunct al Indiei la Londra, și re
prezentanții permanenți ai R.S.S.

Plîngerea Cambodgiei adresată 
Consiliului de Securitate
NEW YORK 18 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al Cambod
giei la O.N.U., Huot Sambath, a dat 
publicității o scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
în care acuză Tailanda de provocări 
militare împotriva țării sale. Seri-

CoBflict Intre Guyana 
Si Venezuela
GEORGETOWN 18 (Agerpres). — 

Intre Guyana și Venezuela a izbuc
nit un conflict după ce forțele ar
mate venezuelene au ocupat insula 
guyaneză Ankoko. După cum rela
tează agenția Prensa Latina, cercu
rile politice din Georgetown subli
niază că Guyana va putea ridica a- 
ceastă problemă la O.N.U. în cursuî 
acestei săptămâni. Fostul prim- 
ministru, Cheddi Jagan, liderul opo
ziției, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul Vene 
zuelei trebuie condamnat pentru o- 
cuparea ilegală a unei părți a teri
toriului Guyanei. El și-a exprimat 
speranța că guvernul guyanez nu va 
folosi acest conflict pentru a cere 
amînarea termenului retragerii tru
pelor engleze din țară prevăzută să 
aibă loc la sfîrșitul acestei luni.

DE PRETUTINDENI

LTcrainene, Poloniei și Iranului la
o:n.u.

Din partea română, la dejun au 
participat Mircea Mali-ța, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
ambasadorul Gheorghe Diaconesca, 
reprezentantul permanent al Jării 
noastre la O.N.U., Costin Murgescu 
și Constantin Flitan, membri ai de
legației.

flMle BOI lB PIONI
PARIS 18 (Agerpres). — Agenția 

M.A.P. a transmis un comunicat al 
Palatului regal din Maroc care a- 
nunță că maiorul Dlimi, director al 
Siguranței marocane și unul dintre 
principalii acuzați în procesul Ben 
Barka, a plecat luni seara spre Pa
ris. Știrea plecării lui Dlimi, pre
zentată la Rabat ca un act absolut 
personal care nu a primit în prea
labil aprobarea înaltelor foruri ma
rocane, a devenit cunoscută in pre
ziua pronunțării verdictului în pro
cesul ce se desfășoară de o lună 
și jumătate. Se crede că maiorul 
Dlimi are în posesia sa anumite 
dovezi care contrazic versiunea o- 

soarea subliniază că, în perioada din
tre 23 august și 18 septembrie, tru
pe regulate tailandeze au atacat îr. 
numeroase rînduri posturile de gra
niță cambodgiene în urma cărora 
cinci persoane au fost ucise, iar 
alte șase rănite. Guvernul cambod
gian protestează cu hotărîre. împo
trivă unor asemenea acte de provo
care și agresiune. Huot Sambath a 
menționat că Tailanda este una din 
principalele baze militare ale State
lor Unite în Asia de sud-est și parti
cipă deschis la agresiunea americană 
împotriva poporului vietnamez. Scri
soarea reia propunerea Cambodgie* 
de a semna cu Tailanda o declara
ție comună privind respectul reci
proc al integrității teritoriale.

In bazinul Ruhr și-au 
încă șase mine

BONN 18 (Agerpres). — Sindi
catul minerilor din R.F.G. a anun
țat că în bazinul Ruhr, în urma 
introducerii „schimburilor nelucră
toare", și-au redus activitatea încă 
șase mi-ne, ceea ce a afectat sala
riul a peste 13 000 de muncitori.

După cum anunță ziarul „Neue 
Rhein Zeitung”, rezervele vest-ger- 
mane de cărbuni și cocs care n-au 
putut fi desfăcute pe piață, au a-

PREZEN1 E
ROMÂNEȘTI

ROMA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite :
La Roma s-au încheiat lucrările ce
lui de-al V-lea Congres internațio
nal de stomatologie, organizat de 
Asociația internațională a Stomato
logilor (A.S.I.). La congres a parti
cipat și un grup de medici stoma
tologi din România. Ei au prezentat 
rapoarte și comunicări în legătură 
cu diferite probleme de specialitate.

ficială expusă în cadrul lucrărilor 
procesului.

Această veste, cu totul neaștep
tată, a trecut oarecum pe un plan 
secund mărturia unui anume Ma- 
cerdine Challal, algerian stabilit în 
Franța, publicată de revista „Le 
Nouvelle Observăteur". Challal, a 
cărui mărturie a fost transmisă 
președintelui Tribunalului Senei și 
avocaților, dă o nouă versiune a 
împrejurărilor răpirii și morții li
derului marocan. Mărturia conține 
acuzații grave la adresa avocatu
lui Lemarchand, al cărui nume a 
fost citat deseori în timpul proce
sului, și împotriva unui înalt func
ționar din Ministerul de Interne 
francez, al cărui nume nu este pre
cizat. Challal afirmă că intenția 
ministrului de interne marocan, 
Oufkir, ar fi fost să-I transfere 
clandestin pe Ben Barka în Maroc 
și să nu-1 ucidă. Asasinatul ar fi 
avut loc la 29 octombrie 1965, cî- 
teva ore după răpire, și Oufkir ar 
fi fost foarte furios datorită neîn- 
deplinirii Ordinelor sale.

Turneul președintelui Johnson 
în Extremul Orient

HONOLULU 18 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
care a început luni un turneu în- 
tr-un număr de țări asiatice spriji
nitoare ale politicii Statelor Unite 
în Vietnam, a făcut o escală la Ho
nolulu (Hawai). Președintele a rostit

redus activitatea
tins în prezent cifra record de 20 
milioane de tone.

Pentru a face față acestei crize 
de desfacere, subliniază ziarul ci
tat, patronii minelor recurg la în
chiderea acestora și la concedieri. 
Incepînd cu anul 1958, în Germa
nia occidentală au fost închise 53 
de mine care au o producție anuală 
de 30 milioane de tone. Potrivit da
telor furnizate de sindicatul mine
rilor, ca urmare a stagnării activi
tății în industria cărbunelui, au fost 
declarați disponibili 108 000 de mi
neri și 12 000 de funcționari.

VIETNAMUL DE SUD

Un bilanț al victoriilor 
forțelor patriotice

SAIGON 18 (Agerpres). — In ur
ma victoriilor pe care unitățile Fron
tului Național de Eliberare le-au 
obținut continuu împotriva trupelor 
americano-saigoneze, noi localități 
sud-vietnameze au fost eliberate și 
scoase de sub controlul administra
ției saigoneze. După cum transmite 
agenția V.N.A., în partea centrală a 
provinciei Nam Bo au fost eliberate 
între lunile ianuarie și iunie 1966 
peste 80 de sate, cuprinzînd o popu
lație de aproximativ 100 000 de per
soane. Intre lunile aprilie și mai 1966, 
menționează agenția citată, trupele 
patriotice care au acționat în pro
vinciile Quang Nam, Quang Ngai ș>

ALEGERILE DIN ECUADOR
QUITO 18 (Agerpres). — Coaliția 

conservatorilor pare să fi ciștigat a- 
legerile pentru desemnarea celor 67 
de deputați în Adunarea Constituan 
tă care a avut loc duminică în 
Ecuador, relevă agenția U.P.I. Citind 
cifre neoficiale, agenția menționate, 
informează că Uniunea Democrat- 
Creștină — o coaliție a partidelor 
conservator, social-creștin și liberal 
radical, care grupează pe adepții a 
trei foști președinți ai Ecuadorului, 
Andres Cordova, Carlos Julio Aro- 
semena și Camilo Ponce Enriquez 
— ar fi obținut 35 de locuri în Adu
narea Constituantă, în timp ce gru
parea de centru-Stînga ar fi obținut 
32. Majoritatea obținută de Uniunea 
Democrat Creștină a provenit din vo
turile exprimate la Quito, capitala 

o cuvîntare la Universitatea din Ha
wai. Agenția United Press Internatio
nal menționează că la intrarea în 
universitate se aflau tineri care ce
reau să se pună capăt războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam.

*

s NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Daily News" pu
blică o informație, potrivit căreia, 
președintele Johnson ar face o es
cală, în cursul turneului său asiatic, 
în Vietnamul de sud pentru a in
specta trupele americane. Ziarul 
menționează că serviciul de securi
tate al președintelui dorește să evite 
Saigonul, sau durata vizitei lui 
Johnson la Saigon să fie cît mai 
scurtă pentru a evita pericolul la 
care ar putea fi expus. De preferat 
ar fi, potrivit serviciului mențio
nat. ca președintele Johnson să se 
rezume la vizitarea uneia din bazele 
militare americane mai bine prote
jate împotriva atacurilor forțelor pa
triotice.

Dar Lac, au eliberat 11 sate și opt 
cătune, în timp ce în provinciile 
Quang Tri și Thua Thien au fost 
scoase de sub controlul administra
ției de la Saigon alte sate și cătune, 
cuprinzînd în total o populație de 
400 000 de oameni.

In același timp, patrioții sud-viet- 
namezi acționează chiar în plin cen
tru al Saigonului. Agențiile de presă 
consemnează că în ultimele 24 de ore 
doi soldați americani au fost uciși 
în urma exploziei unei grenade. 
Marți, în cartierul Cria Dinh, relatea
ză agenția Reuter, o explozie a rănit 
grav cinci ofițeri americani.

țării, și Guayaquil, principalul cen
tru economic. Numărul celor care 
s-au prezentat la vot a fost de 
700 000, adică 64 la sută din cei în
scriși. Proporția buletinelor anulate 
este de 7 la sută. Fostul președinte 
Ecuadorian, Jose Maria Velasco Ibar
ra, aflat în exil, a cerut adepților săi 
să introducă în urne buletine de vot 
albe sau să nu voteze.

Cutremur în Peru
LIMA. 18 (Agerpres). — Stațiile 

seismografice din Peru au înregis
trat luni seara un cutremur de pă- 
mînt de gradul 9 pe scara Mer- 
calli, localizat în regiunea Lima. 
Cutremurul a provocat mari pagu
be materiale și victime omenești. 
S-au semnalat pînă în prezent un 
număr de 100 de morți, 2 000 de ră
niți și numeroase alte persoane dis
părute. Comunicațiile telefonice in
terne și externe au fost întrerupte 
iar multe -'mobile avariate. Epiceny 
trul seismic a fost stabilit între ab
rașele Huacho și Chancay.

I
Nici un rezultat 
în soluționarea crizei 
guvernamentale din Olanda

HAGA 18 (Agerpres). — Regina 
Juliana a Glandei a început con
sultările cu liderii principalelor par
tide politice în vederea soluționă
rii crizei guvernamentale. Consul
tările n-au dus încă la nici un re
zultat, nici o persoană n-a fost de
semnată să se ocupe cu formarea 
noului guvern. Criza guvernamen
tală olandeză a izbucnit vineri cînd 
primul ministru, Joseph Cais, și-a 
prezentat demisia, ca urmare a 
unei moțiuni de neîncredere în gu
vern, adoptată în parlament.

In cercurile politice din Haga se 
conturează părerea că formarea 
unei noi coaliții guvernamentale 
va fi mai dificilă de data această.

16 zile navigînd 
la întîmplare

KINGSTON 18 (Agerpres). — 
Cargobotul vest-german „Esperan
za" a adus în portul Kingston (Ja
maica) opt pescari nord-americani, 
oare, plecînd la pescuit de rechini 
în apele Golfului Mexic, au navi
gat timp de 16 zi'le la întîmplare cu 
oîrrna ruptă și cu ambarcațiunea pe 
jumătate plină de apă, după ce au 
fost surprinși de o puternică fur
tună. In această perioadă ei s-au 
hrănit cu carne crudă de rechin 
și de alți pești.

Procedeu de tratare 
a tumorilor cerebrale

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
Profesorul Lars Leksell și doctor 
Erik Olof Backund din Stockholm, 
au pus la punct un procedeu de

tratare a tumorilor cerebrale cu a- 
jutorul izotopilor radioactivi. Prin 
acest procedeu este înlăturată o 
operație chirurgicală riscantă, ca
re reușea în proporții de 40—50 
la sută. Chiar după prima zi a tra
tării tumorilor cu izotopi radioac
tivi, bolnavul începe să se însănă
toșească vizibil.

Aproape 750 milioane 
de analfabefi

NEW YORK 18 (Agerpres). — Po
trivit unui raport al Serviciului de 
statistică demografică din S.U.A., 
în Iunie există în prezent aproape 
750 milioane de analfabeți. Cei mai 
mulți dintre aceștia trăiesc în Afri
ca, America de sud și Asia. In ul
timii 7 ani numărul analfabeților 
a crescut cu 200 de milioane.

Potrivit celor mai recente date, 
populația globului este în prezent 
de aproximativ 3,5 njiliarde.

PE SCURT
• WASHINGTON. Co

respondentul din Wa
shington al agenției 
U-P.I. relatează că po
trivit știrilor care cir
culă în capitala ameri
cană, Statele Unite in
tenționează să trimită 
încă 70 000 de militari 
în Vietnamul de sud I? 
începutul anului 1967.

• NEW YORK. Con
siliul de Securitate a 
reluat luni dezbaterile 
cu privire la plîngțrea 
Izraelului împotriva Si
riei. Au luat cuvîntul 
reprezentanții R. A. U., 
Argentinei, japoniei. Bul
gariei și ai altor țări.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a a-

nunțat că va da publi
cității un raporl referi
tor Ia situația de la 
frontiera dintre Izrael și 
Siria.

• TUNIS. Dr. Sadok 
Mokaddem a fost reales 
în funcția de președinte 
al Adunării Naționale a 
Tunisiei, care și-a înce
put luni lucrările sesiu
nii anuale.

• ATENA. Ministru! 
de externe al R.F.G., 
Gerhard Schroder, care 
a făcut o vizită oficială 
de două zile la Atena, 
s-a reîntors . luni seara 
la Bonn. In timpul în
trevederilor pe care le-a 
avut cu oficialitățile gre
cești, el a discutat o se
rie de probleme privind 
N.A.T.0. și Piața comu
nă. In comunicatul co

mun dat publicității la 
sfîrșitul vizitei se subli
niază că Grecia și R.F.G. 
se pronunță în favoarea 
continuării colaborării lor 
în N.A.T.O.

• BAGDAD. Recent, 
la Bagdad a fost deschis 
Consulatul general al 
R.P.D. Coreene, înființat 
în baza acordului înche
iat cu Republica Irak în 
luna iulie a. c. cu pri
vire la stabilirea de re
lații la acest nivel între 
cele două țări.

• SALISBURY. Garfi
eld Todd,- fost prim-mi- 
nistru al Rhodesiei de 
sud, a fost eliberat luni, 
a anunțat un purtător de 
cuvînt al guvernului de 
la Salisbury. El fusese 
arestat în momentul cînd 
se pregătea să părăseas

că țara fără permisiunea 
autorităților.

• ftfW YORK. La 
Coium-bus (statu-1 Ohio) 
a fost asasinat unul din 
liderii mișcării pentru 
drepturile civile ale 
populației de culoare, dr. 
Robert Spike. Autorii 
crimei nu au fost încă 
descoperiți.

Robert Spike a jucat 
un rol activ în mișcarea 
negrilor americani pentru 
drepturile civile. El a 
participat la marșurile 
organizate în 1964 la 
Washington și în statul 
Mississippi și s-a aflat 
în fruntea recentelor ac
țiuni din Chicago ale 
populației de culoare.

PE SCURT
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: Î.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


