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Pînă ieri dimineața, sectorul III al minei Uricani (a ocu
pat, la sfîrșilul celor două decade, locul I în clasamentul 
hărniciei) avea extrase peste prevederile planului 1 140 tone 
de cărbune.

Schimbul condus de minerul Bădin Tudor (în îotograîie) 
a adus un aport de seamă la acest succes

JINTA STĂRUINȚELOR DE VIITOR
De succese, de un bilanț — cel 

puțin mulțumitor — nu era vorba. 
Dimpotrivă, sectorul acumulase uu 
minus de la începutul anului de 
16 037 tone de cărbune. La ceilalți 
indicatori — productivitatea muncii, 
prețul de cost, calitatea producției
— sectorul este de asemenea defici
tar.
- Aceasta e situația sectorului II de 
Ia mina Lupeni după primele 3 tri- 
mestre. La adunarea generală de dare 

: de seamă și alegeri, comuniștii din 
organizația de bază I! A du anali
zat cu multă răspundere cauzele 
Cere au generat rămînerea în urmă.
j Care sînt ele ? Activitatea secto

rului a fost stîhjenită în acest an 
de o seamă de greutăți. Este vorba 
mai întîi de deranjamentele tecto 
nice din stratul 5 blocul II care au 
cauzat emanații puternice de metan 
ceea ce nu a permis lucrul în con
diții normale și plasarea continuă a 
liniei de front. O altă greutate a 
constituit-o neasigurarea rambleu- 
lui necesar frontalului 4/2, precum 
și efectivul insuficient pentru pla
sarea optimă a liniei de front. Ast
fel, de la începutul anului nu s-au 
prestat, din lipsă de efective, 5 40C 
de posturi. O altă greutate : oame
nii — în bună parte cu care a fost 
completat sectorul între timp — au 
avut o slabă calificare, neputînd fi 
utilizați decît mai mult la regie. 
O situație similară a existat și în 
privința personalului electro-meca-
nic. Efectivul acestei categorii de 
cadre a fost puțin și cu calificare in
suficientă, mai ales dacă se au în 
vedere cerințele ce le ridică între
ținerea și exploatarea utilajelor noi 
cu care a fost dotat sectorul.

CARENȚE GOSPODĂREȘTI j
0... aniversare

Se împlinește un an de 
zile de cind baia comunală 
din Petroșani a fost închisă 
pentru reparații... Un an de 
zile (!) în care pe șantierele 
de construcții din Valea Jiu
lui au fost ridicate 15 blocuri 
înalte cu 8—10 etaje, s-au dat 
în folosință 1 500 apartamen 
te noi, cîteva centrale termi
ce, puțurile noi de extracție 
de la minele Lonea II și A- 
ninoasa, complexe industriale 
de suprafață, a pornit cărbu
nele la noua mină Paroșeni... 
Baia comunală însă tot nu-i 
gata ! /

Acum, în interior lucrează 
vopsitorii. Dar cum: la sala 
de dușuri pereții sînt tăcuți 
cu glet de ciment peste care

Acestea sînt greutățile. Dar, ele au 
fost singurele cauze care au deter
minat rămînerea în urmă ? Nu. Atît 
darea de seamă cît și discuțiile pur
tate au pus în lumină o seamă de 
deficiențe, de natură tehnico-organi- 
zatorică.-Iată doar cîleva din aces
tea : fluctuația mare de efective, in
disciplina manifestată prin aproape 
300 absențe motivate, 212 nembti-

, A LE GER! IN 
ORGANIZAȚIILE
OE PARTID

vate, abateri de Ia normele de mun
că și securitate. S-au amintit, bu
năoară, abaterile săvîrșite de Marcu 
Gheorghe, Mărcuș Albert, Szilaghi 
Alexandru, Grigorescu Ion și alții.-

Existenta acestor greutăți precum 
și a deficiențelor amintite a stînje- 
nit serios activitatea colectivului a- 
cestui sector, a dus la. minusul de 
Dește 16 000 tone cărbune. E vorba, 
așadar, de o situație critică. Cum a 
acționat în această situație organi
zația de partid în frunte cu biroul 
ei ? Evident, activitatea politică a 
organizației de partid a fost axată 
pe sarcinile ce i-au revenit în le
gătură cu mobilizarea colectivului
la realizarea sarcinilor de plan. Pro
blemele privind îndeplinirea planu
lui de producție, disciplină, respec
tarea N.T.S. au fost analizate în a- 
dtinările generale de partid. Dar 
așa cum s-a subliniat în adunarea

nu prinde vopseaua de ulei. 
(De atingi cu degetul pere
tele, vopseaua îți rămîne pe 
deget...).

De asemenea, instalația in
terioară de dușuri nu-i încă 
terminată, calitatea banchete
lor de lemn pentru camera 
de aburi este slabă — avînd 
numeroase asperități — iar 
plăcile despărțitoare de ci
ment la dușurile camerei de 
aburi sînt spoite în ciment 
alb, care se desprinde cu u- 
șurință.

Patronaj uitat
Școala generală nr. 2 din 

Petroșani este patronată de 
autobaza D.R.T.A. Petroșani. 
Dar cei care și-au asumat a- 

ceastă răspundere nu prea

dau pe la școală pentru a da j 
o mină de ajutor în rezol- , 
varea diferitelor probleme I 
gospodărești. Poarta metalică . 
a școlii este dărăpănată, I 
scoasă din balamale, legată ’ 
cu sîrme — lucru ce dă un | 
aspect urît intrării în curtea * 
școlii. Ar mai trebui și ceva | 
instalații simple pentru gim- 1 
nastică (paralele, bare, scări, I 
inele) afară in curtea școlii • 
care ar fi folositoare elevilor. 1 
De ce nu mai dau pe la școa- I 
lă tovarășii de la autobază ? j 

Se caută i
o mătură...

Lingă depozitul său princi
pal de mărfuri, O.O.V.L.F. Pe- ■

(Continuare în pag. 3-a) 1

La mina Lupeni

A 20000-a tonă 
de cărbune 
extrasă peste plan

In acest ah, la mina Lupeni au 
continuat să intre în producție aba
taje frontale de mare productivi
tate, a crescut gradul de mecani
zare, s-a îmbunătățit organizarea 
muncii; prin intrarea în funcție a 
puțului principal nr. 12 s-a mărit 
capacitatea de extracție a minei. 
Că minerii din Lupeni' sînt vred
nici o dovedește și depășirea pro
ductivității planificate cu 63 kg căr
bune pe post, cei 1 310 000 lei eco
nomisiți la prețul de co>St, reducerea 
consumului de material lemnos cu 
1,6 mc pe 1 000 tone de cărbune ex
trase.

Și iată că ieri după-amiază, de la 
mina Lupeni ne-a sosit o veste îm
bucurătoare : a fost extrasă cea 
de-a 20 000-a tonă de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de plan a- 
nuale la zi.

de alegeri, nu s-a perseverat sufi
cient pentru finalizarea măsurilor 
elaborate și, mobilizarea întregu’ui 
colectiv la o activitate susținută, 
stăruitoare, pentru învingerea greu
tăților și înfăptuirea sarcinilor de 
olan.

— Sectorul nostru are de acum 
perspective bune, a arătat în adu
nare ing. Bucur Nicolae, ■ șeful sec
torului. Planul pe trimestrul IV se 
va realiza integral. Brigadierii Ciu- 
ciu Andrei, QascSIu Dumitru, Avram 
Vasile st1’ alții s-au‘angajat să pună 
în valoare toate posibilitățile, re
zervele interne pe care le avem, 
pentru a realiza - ritmic sarcinile de 
plan. Deci, posibilități - pentru un 
reviriment în activitatea . sectoru
lui există, hotărîre din partea 
colectivului de asemenea.

Dar, pentru ca posibilită
țile să devină realitate se 
impune întărirea muncii po
litico-educative a organizației de 
partid. In acest sens adunarea de 
alegeri a elaborat obiective precise 
pentru noul birou al organizației de 
bază. S-a cerut biroului să aibă în 
centrul atenției activizarea tuturor 
comuniștilor pentru a desfășura o 
muncă educativă susținută în sinul 
brigăzilor, pentru atragerea celor 
mai buni muncitori în rîndurile

I. D.

(Continuare în pag.. a 3-a)

La noul atelier 
electromecanic de 
la mina Lonea II 
se fac ultimele 
retușări

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat Expoziția 

„Dezvoltarea științei în România"
Ieri la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., împreună cu tova
rășii Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru, 
Popa,, membru supleant al Comi
tetului executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secrebar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., și Roman 
Moldovan, . vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, a vizitat Expoziția „Dez
voltarea științei în România". Oas
peții au fost întâmpinați de acade
micienii Miron Niicolescu, Ilie Mur-

U.R.U.M.P. Sec
ția reparații me
canice.

Un lucrător cu 
o bună calificare, 
utecistul Gager 
Eugen, ajutat de 
ucenicul Andrica 
Gavriiă — elev- . >
al școlii profesio
nale — lucrează 
la repararea pom
pelor de mină

AGENDĂ CULTURALĂ
• Â treia premieră 

la Teatrul de stat
Sîmbătă 29 octombrie, la ora 19,30, 

Teatrul de stat din Petroșani pte- 
zintă în premieră spectacolul cu 
piesa „Clinele grădinarului" de ma
rele dramaturg spaniol Lope de 
Vega.

Spectacolul este montat în regia 

gulescu, Ștefan Bălan și Aurel 
Moga.

Au participat membrii Prezidiului 
Academiei, oameni de știință, cer
cetători din instituțiile de învăță- 
mînt superior și institutele de cer
cetări științifice, reprezentanți ai 
uniunilor de creație și instituțiilor 
de cultură.

Oaspeții au apreciat modul în 
c-are expoziția înfățișează dezvol
tarea științei și culturii românești 
de-a lungul veacurilor, realizările 
și perspectivele de viitor ale acti
vității științifice din țara noas
tră.

lui Constantin Dinischiotu, iar sce
nografia este semnată de Elena 
Forțu. Din distribuție iac parte ac
torii : Ana Colda, artistă emerită, 
Gheorghe Iordănescu, Ion Negrea, 
Dumitru Drăcea, Marcel Popa, Car
men Hanceaiec, Viorica Titor, As- 
tra Miclescu, Mihai Clita, Mircea 
Pînișoară, Alexandru Codreanu sj 
alții.

• Cu „Burlacii"
în turneu

Un colectiv de actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului" întreprin
de pînă la data de 14 noiembrie 
a. c. un turneu prin țară cu piesa 
lui George Carabin — „Burlacii".

Regia spectacolului aparține lui 
Marcel Șoma, iar scenograiia lui 
Aurel Florea. Printre interpreți se 
numără: Mariana Surcel, Violeta 
Berbiuc, Paulina Codreanu, Dana 
Pantazopol, Lili Urseanu, TudOr Bra- 
nea, Nicolae Nicolae. •

• Ședința cercului 
literar „Minerul"

Duminică la ora 10 va avea loc, 
în camera nr. 16 a Casei de cultură 
din Petroșani, ședința cercului li
terar „Minerul" din localitate. Sînt 
invitați să participe toți membrii 
cercului, precum și alte persoane 
care vor să activeze în acest cerc.

Cu acest prilej va ti ales noul 
comitet de conducere al cercului, 
se vor pune bazele activității de 
viitor, se vor stabili datele urmă
toarelor ședințe de lucru.
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N RITM CU EXIGENTELE
CINCINALULUI
»re aflăm în ultimul tri-

* v mestru al anului — pe
rioadă hotăritoare pentru în
cheierea primului an ai cinci
nalului cu 
însemnate 
condițiilor 
rii optime 
sporite 
primele 
miniere 
pus la 
naționale 45 675 tone cărbune 
peste plan, in anul ce vine le 
vor reveni sarcini și mai mari. 
Dinamica producției pe 1967 
prevede o creștere a volumu
lui de extracție cu 470 QOQ to
ne cărbune. O cale sigură, me
nită să chezășuiască realizarea 
acestei prevederi — cale indi
cată de conducerea partidului 
— o constituie perfecționarea 
continuă a organizării produc
ției și a muncii- Ce rezultate 
s-au obținut, care sînt direc
țiile de viitor pe linia perfec
ționării organizării producției 
și a muncii — iată tema an
chetei noastre, la care am so
licitat răspuns din partea șefi
lor exploatărilor miniere.

rezultate cit mai 
și crearea tuturor 
în vederea reallză- 
a sarcinilor de plan 
anul care vine. In 
trimestre, unitățile

pe
3
din cadrul C.C.'V.J. au 
dispoziția economiei

Ing. VASILE 
șeful E, M.

CIRIPERU,
Lupeni

La E. M. Lupeni, perfecționarea 
ergonizăril producției și a muncii 
esito în atenția întregului colectiv 
de muncă si constituie o preocu
pare permanentă. Accentul în a- 
cest sens a fost pus în mod deo
sebit pe; folosirea rațională a for
ței de muncă, îmbunătățirea con
dițiilor de lucru la locurile de mun
că șl mecanizarea prbc'eeelor grele.

In lumina acestor sarcini, pe a- 
nul în curs s-au studiat: 1. Organi
zarea producției pe locuri de mun
ca și sectoare prin verificare și 
naționalizarea efectivelor folosite. 
Pe această bază s-au stabilit stric
tul necesar de efective și gradul 
de calificare a acestora, corespun
zător activității pe fiecare loc de 
muncă. 2. Capacitățile de producție 
a sectorului IX prin prisma liniei 
de front, a pregătirii acesteia și a 
efectivelor de care dispune secto
rul. In urma acestei analize, s-au 
eșalonat lucrările în timp și spațiu 
și s-au asigurat electivele necesa
re pentru creșterea capacității de 
producție a sectorului. 3. Capacită
țile de producție a sectorului II, 
studiu în urma căruia s-au elabo
rat propuneri organizatorice în ve
derea redresării sectorului. 4. Au 
mai fosi -întocmite studii cerute 
de Ministerul Minelor referitor la : 
timpul de odihnă și necesități fi
rești ale muncitorilor din minerit; 
complexitatea lucrărilor efectuate 
de diferite meserii, îmbunătățirea 
sistemului de salarizare a munci
torilor din industria cărbunelui. 5. 
Reorganizarea activității sectorului 
de transport atit structural cît și 
tehnlco-organizatoric (eliminarea ac
tivității de halda,re prin folosirea 
funicularului,- mecanizarea culbu 
tării producției, trecerea reparării 
vagonetelor la sectorul electrome
canic ele.).

Eficiența economică a acestor 
studii, prin aplicarea măsurilor men
ționate 
rezultă

9

mai sus precum și a altora 
din realizările obținute pe 

luni de către colectivul noa

prezent, precum și pentru vi
ne preocupăm de a da un 

de per- 
a mun- 
actlune

cri» 
tru.

In 
itor,
caracter de masă acțiunii 
fectlonore a producției si 
cii, de a atrage în această 
masa întreagă de salariați. in acest
scop avem în atenție folosirea cu 
eficientă a consfătuirilor de pro
ducție, ședințele de analiză a acti
vității și de întocmire a prelimina
riilor, a mișcării de inovații șl ra
ționalizări.

SE Ce măsuri afi infreprlns 
Cum vă preocupafi

■ Ce vă propunefi

p 
E 
N 
T 
R 
U

PERFECTIONAREA
_ ___ V ___ ________________  ___

rftnlnere în urmă de 4 778 tone, tri
mestre! III s-a încheiat cu o depișlre 
a sarcinilor anuale de 2 515 tone. In 
același timp, printr-e mai rational* 
repartizare a efectivelor — în spe
ciei din lucrările auxiliare — a cres
cut simțitor și productivitatea mun 
cii.

Mai sînt însă unele propuneri care 
nu au fost încă realizate. Astfel nu 
a fost mutat atelierul de fasonat lemn 
de lîngă puțul auxiliar, nu a fost 
construită o a doua mașină de cură
țat vagonete, nu a fost mutată halda 
minei și altele. Au fost luate însă 
alte măsuri car» prin rezultatele 
obținute au compensat eficienta 
scontată prin soluțiile propuse de

ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI
$1 A MUNCII ?

Problewe soimM. 
urobleme In sinflin
Ing. EUGEN COUBABA 

șeful E. M. Uri-oani

In cadrul acțiunii de perfecționare 
a organizării producției, la mina 
Uricani au fost studiate și soluțio
nate diverse probleme ridicate de 
procesul de producție. Iată cîteva 
din acestea.

In vederea asigurării unui trans
port mal eficient și o concentrare a 
producției, la orizontul principal de 
transport (580), producția din blocul 
IV oriz, 565 sectorul II va fi trans
portată pe axul nr. 1 la orizontul 
580, pînă la punctul de încărcare nr. 
22. Pentru realizarea acestui lucru 
va fi săpată o galerie de legătură 
între axul nr. 1 și punctul nr. 22 
de încărcare, galerie ce se va rea
liza pînă la finele lunii octombrie.

La mina Uricani, exploatîndu-se 
strate cu grosimi medii, întinderea 
zăcămîntului este mare, iar locurile 
de muncă sînt departe de puțul 
principal de acces în subteran. Pen
tru ca muncitorii să nu-și cheltu
iască energia prin parcurgerea dru 
mului de la puț la locurile de 
muncă, s-a preconizat ca transportul 
muncitorilor în subteran să se des
fășoare pe traseele principale cu că
rucioare special amenajate. Această 
măsură, ce se va soluționa tot pînă 
la șfîrșitul lunii, va duce la reduce
rea efortului fizic al muncitorului și 
la scurtarea timpului de deplasare al 
acestora.

O preocupare permanentă a ca
drelor de specialiști o constituie asi
gurarea liniei de front în vederea 
obținerii producției zilnice planifi
cate, De asemenea, o importanță 
deosebită se dă lucrărilor de des 
chidere pentru care ș-au completa 
efectivele Ia nivelul planului.

In urma studiilor întreprinse, s-au 
elaborat măsuri concrete pentru 
mecanizarea lucrărilor de încărcare 
a materialului lemnos și reducerea 
efectivului de regie, întărirea asis
tenței tehnice pe schimburi, asigu
rarea unui micro climat optim la 
îiecare ioc de muncă prin dirijarea 
judicioasă a aerajului, îmbunătățirea 
instructajelor N.T.S. etc. Realizarea 
acestor măsuri se urmărește cu toată 
atenția. Pe viitor ne va preocupa 
descoperirea șj valorificarea de noi 
rezerve interne.

toarele rezultate: In trimestrul III 
a.c. în abatajele minei Dîlja produc
tivitatea muncii a crescut 
sută, fată de 
mestrul I a.c.
vestitii planul 
pe cele 9 luni 
porție de 107,7 la sută . Datorită 
măsurilor organizatorice luate și a 
îmbunătățirii condițiilor tehnice la 
locurile de muncă, normele de mun
că cerute în trimestrul IU a.c. la ac
tivitatea de producție au fost îmbu
nătățite cu 14 la sută fată de tri
mestrul I ojc. Urmărim în perma
nență și creșterea ponderii celor 
care lucrează în acord față de total 
muncitori. Ponderea acestora a ajuns 
la 41,5 la sută în trimestrul III a.c. 
fată de 39,6 la sută cît a fost în tri
mestrul I a.c.

In perioada ce a trecut am extins 
normele de muncă la culbutorea va
gonetelor cu cărbune, la încărcarea 
în vagonete și cărucioare a mate
rialelor necesare brigăzilor din sub
teran. Sînt în curs de definitivare 
normele de muncă la mina Dîlja 
pentru transportul pe puțuri, h-alda- 
rea sterilului și curățirea vagonete
lor. S-au stabilit normative de mun
că pentru personalul ce deservește 
distribuirea lămpilor și măștilor și 
altor categorii de muncitori de de
servire.

In viitor ne vom preocupa mai 
îndeaproape de folosirea mai rațio
nală a utilajelor din dotare, în spe
cial a mașinilor de încărcat în gale
rii, în vederea creșterii vitezelor do 
avansare.

cea realizată 
Ea activitatea 
productivității 
a fost realizat

Ing. EMIL MURU 
șeful E. M. Petrila

ingineri și tehnlceni. 
t-a Intensificat utillza- 
mașlni de curățat va- 

urmare greutatea me-

cu 8 la 
In tri- 
de in- 

i muncii 
în pro

Tn cadrul exploatării Petrila, 
colectiv de ingineri și tehnicieni, 
sprijinit de întreg corpul tehnic al 
minei, a studiat la începutul anului 
posibilitățile unei mai raționale or
ganizări g procesului tehnologic. 
Propunerile colectivului au fost ac
ceptate și treptat puse în aplicare. 
Rezultatele nu au apărut spontan, 
dar cu toate acestea, pînă la ora 
actuală ele sînt mulțumitoare. Dacă 
la finele lunii aprilie, cînd s-au ela
borat propunerile colectivului, ex
ploatarea noastră a înregistrat o

U1X

iitlviiaii! de loiuilie 
moliilatBiali, 
de perspectivi

Ing. EMERIC MAGYAROSJ 
șeful E.D.M.N.

două colective pentru stu- 
posibilltătilor de îmbunS- 
organizării producției și a 

In afara acestora am urmă-

Ih urma indicațiilor primite, in 
cadrul exploatării noastre s-au con
stituit 
d ier «a 
tățire a 
muncii.
rit ca la soluționarea anumitelor 
puncte de ștrangulare (ca de exem
plu aprovizionarea cu materiale ș< 
vagonete la mina Dîlja) să atragem 
întreg personalul tehnico-ingine- 
rase.

Ga urmare a activității desfășu
rat» pe linia perfecționării organi
zării producției, am obținut urmă-

colectivul de 
De exemplu, 
rea actualei 
gemete și ca 
die a încărcăturii vogonetelor a 
crescut de la 910 kg la 950 kg. Deși 
halda nu a fost mutată la preparațte, 
prin mecanizarea culbutărli, aceasta 
nu mai constitui» o problem*.

Din experiența acumulat* tn do
meniul pus tn discuție aici, se des
prinde utilitatea existenței unui co
lectiv de ingineri și tehnicieni sau a 
unui serviciu tehnic care să aibe și 
în viitor in preocupările sale conti
nua perfecționare a organizării pro
ducției. Multiplele noastre sarcini, 
cu caracter concret și eu termene 
fixa pentru fiecare organ al apara
tului tehnic, nu permit să desprin
dem inginerii din resortul în care 
sînt angrenați și ca urmare preocu
parea față da studierea perfecționă
rii producției este limitat*.

In prezent preocupările noastre se 
îndreaptă spre realizarea propune
rilor făcute în prima etapă. Ne pro
punem, în primul rfnd, să soluționăm 
în mod științific lichidarea rămîne- 
rii în urmă a brigăzile» de mineri, 
să ne preocupăm de creșterea vite
zelor de avansare la abatajele în 
trepte răsturnate și în mod special 
de combaterea prafului de cărbune 
și cel silicogen, de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în subteran și 
la suprafață, în vederea ridicării ca
pacității de producție la nivelul sar
cinilor pe anul 1967.

Intern». In urma studierii număra- ... 
lui de peeturi prestate la lucrările 
direct productive și la lucrările au
xiliare de deservire, au lost puse 
tn evidență posibilitățile de îmbu
nătățire a raportului dintre postu
rile direct productive și cele auxi
liare. Un număr de 36 de posturi 
de deservire vor fi trecute la lu- 
crărl direct productive și de între
ținere, fapt care va contribui la 
creșterea productivității muncii. A- 
ceastă acțiune va fi continuată prin 
extinderea mecanizării Ia lucrările 
de deservire.

Concluzii valoroase au fost des
prinse în urma studiilor întreprinse 
In direcția utilizării cu eficiență ri
dicat* a mijloacelor tehnico-mate
riale ale minei. Ea exploatarea 
noastră mașinile electrice de încăr
cat au fost slab folosite, această 
situație fiind motivată prin lipsa 
de fronturi de lucru 
rea acestor utilaje 
Studiile efectuate 
dență posibilitățile 
ceetor mașini. S-au
tru ce mașinile să fie folosite la 
înaintări.

unde tolosi- 
fie rentabilă, 
pus In «vi- 
folosire a a-

să
au 
de
luat măsuri pen-

au 
din

in 
în-

cu bogată experiență 
de producție care au 

cercetări și studii în două 
importante ale activității

aprovi- 
a uti- 

exploa- 
stadiul

leiuie penii realizarea 
nor iniltilori 
mereu soperiori

IOSIF LEDRER,
șeful E. M. AninoaSa

La mina Anlnoasa, pe baza indi
cațiilor comitetului de partid, a or
ganelor superioare, conducerea ex
ploatării cu ajutorul colectivelor de 
specialiști a analizat următoarele 
probleme : necesarul de posturi pen
tru lucrările direct productive; pen
tru lucrările auxiliare șl de deser
vire,. necesarul de posturi în ștatul 
de funcțiuni, ținîndu-se seama de 
gradul de încadrare a salariaților 
și disponibilitățile de simplificare 
a lucrărilor; asigurarea locurilor de 
muncă cu utilaje, mecanisme, piese 
de schimb, materii și materiale; uti
lizarea cu eficiență ridicată a mijloa
celor

In urma studiilor întreprinse au 
fost puse în evidență noi resurse

tehnico-materiale.

I

Inc* de la începutul anului 
fost constituite două colective 
ingineri 
procesul 
treprins 
domenii 
noastre;

S-au analizat: utilizarea rațională 
a efectivelor din punct de vedere 
al repartizării lor în procese de 
muncă direct productive și analiza
rea efectivelor de regie în func
ție de necesarul stabilit pentru pos
turi fixe și întrețineri seu 
zionare; folosirea rațională 
lațelor cu care este dotată 
tarea. S-a analizat, totodată,
și posibilitățile de îndeplinire a pla
nului tehnic.

Studiile rezultate în urma unor 
cercetări $1 analize profunde, pre
cum și concluziile la oare s-a ajuns 
au fost prezentate în fața colecti
vului de ingineri și tehnicieni ai 
exploatării astfel că în urata discu
țiilor purtate s-a putut trece cu o- 
perolivitate la măsuri de remediere. 
Au fost reduse o serie de posturi 
neproductive, s-a pus în funcție 
mașina de îndreptat 
talice care încă în 
1966 a recondiționat 
mături T.H,

Pentru realizarea 
planului tehnic privind 
extrasă din abataje cu 
metalică, s-a propus extinderea me
todei de exploatare cu abataje fron
tale și experimentarea unor noi ti
puri de ștîlpi. A fost introdusă în 
acest scop exploatarea cu abataje 
frontale în blocul IX stratul 3 unde 
se experimentează și susținerea ou 
stâlpi IGEMIN și 
metalici de tipul 
abatajul frontal

Cercetările de 
tate, îndeosebi, 
problemelor ce se vor ivi după con
centrarea producției la mina 1 o- 
nea II.

armături me- 
trimestrul III 

119 bucăți ar-

indicatorilor 
producția 
susținere

s-au procurat slîlpi 
Ferromatic pentru 

din blocul IV- 
viitor vor fi orien- 
spre solutionarea

PASUL URMĂTOR: Fructificarea studiilor
Iată ce au avut de re

levat șefii exploatărilor 
miniere (cu excepția mi
nei Vulcan de unde n-am 
primit răspuns) în legă
tură cu perfecționarea 
organizării producției și 
a muncii. Concluzia e 
evidentă. In cadrul sar 
olnii privind perfecționa 
rea continuă a organiză 
rii producției șl a mun
cii pe care documentele 
Congresului al IX-lea al 
P.CR. le-au pus în fața 
organelor și organizați
ilor de partid, a condu
cerilor tehnico-adminis- 
trative, unităților minie
re le revin răspunderi 
deosebite.

Colectivele de specia 
liști, prin studiile și pro
punerile făcute, an adus 
o contribuție valoroasă 
la îmbunătățirea structu-

rii efectivelor și extin
derea mecanizării. In 
cadrul unităților C.C.V.J. 
proporția muncitorilor di
rect productivi a crescut 
de la 58,6 la sută — la 
șfîrșitul anului trecut — 
la 59,4 la sută în prezent, 

Dar, supunind unei a 
jalize mai aprofundate 
activitatea pe linia per
fecționării organizării pro
ducției și a muncii con
statăm că s-au elaborat 
multe măsuri, s-au făcut 
propuneri numeroase, 
s-au purtat multe discu
ții, dar rezultatele nu 
sînt cele așteptate. Des: 
s-au dat numeroase in
dicații pentru a se acor
da o atenție deosebită 
mecanizării și raționali
zării Suprafeței minelor 
îndeplinirii indicatorilor 
planului tebnic, folosirii

depline a utilajelor etc., 
aceste indicații în prea 
mică măsură au dus la 
rezultate. La suprafața 
minelor, în afara efortu
rilor de investiții privind 
construcția unor noi de
pozite sau magazii nu 
s-au întreprins decît ac
țiuni sporadice pentru 
mecanizarea și raționali
zarea circuitelor. Moder
nizarea minelor, folosirea 
mai intensă a utilajelor 
din dotare, realizarea tu
turor indicatorilor pla
nului tehnic, folosirea ra
țională a electivelor sînt 
cerințe primordiale ce 
trebuie să stea în aten
ția cercetării științifice. 
Or, în această privință 
s-au și făcut numeroase 
propuneri valoroase. Se 
impune de acum ca a- 
oeste propuneri să fie

elaborate
soluționate, studiile ela
borate si fie fructificate 
AceastS reclamă reacti- 
vizarea colectivelor de 
specialiști, atragerea în
tregului personal tehnico- 
ingineresc la căutările 
ce se îac, la finalizarea 
propunerilor privind per
fecționarea organizării 
producției.

1st* o sarcini de răs
pundere în fața organi
zațiilor de partid și a 
conducerilor tehnice, o 
cerință primordială pen
tru pregitirea tuturor 
condițiilor necesare rea
lizării sarcinilor ce ne 
revin în anii cincinalului.

Anbhetă realizată de 
Ion DUBEK
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finta stăruințelor 
de viitor

(Urmate din pag. ,

de 
să 

bl. 
ur
ce

partidului, pentru întărirea disci
plinei și a răspunderii, pentru res
pectarea N.T.S., pentru mobilizarea 
fiecărui muncitor și tehnician la 
realizarea sarcinilor de plan. întă
rirea rîndurilor organizației de ba
ză și a activității grupei sindicale, 
a organizației U.T.C., a muncii edu
cative în rîndul activului fără 
partid, sînt cerințe ce trebuie 
preocupe în mod deosebit noul 
rou. Sarcini de răspundere revin 
ganizației de partid și în ceea
privește îndrumarea conducerii teh- 
nico-administrative. Folosirea judi
cioasă a efectivului, întărirea asis 
tenței tehnice, analiza decadală a 
situației brigăzilor rămase sub 
plan, ridicarea calificării cadrelor, 
iată dezideratele spre oare trebuie 
îndreptată preocuparea conducerii 
teh nice-administrative.

Perseverînd pentru aplicarea în 
viată a obiectivelor stabilite în a- 
dunarea generală de alegeri, bi
roul organizației de bază va asi
gura ca activitatea sectorului II Lu- 
peni să fie în pas cu sarcinile mari 
de producție ce-i revin în viitor.

tor forestier. Din 17 sortimente de 
produse lemnoase planificate, în ce
le 3 trimestre nu s-au realizat inte
gral decît... 7 sortimente, producti
vitatea muncii nu a crescut, 
toacele de transport feroviare 
fost utilizate sub capacitatea 
iar supravegherea 
tehnică a 
a lăsat de 
forestiere.

Membrii 
iveală în cadrul dezbaterilor multe 
deficiențe din activitatea colectivu
lui sectorului. Ș-a arătat că mai
ștri, șefi de exploatare Senatovici 
Vasile și Șimon Alexa nu au depus 
interes pentru buna organizare a 
muncii în parchetele respective. O 
practică dăunătoare, rășpîndită 4n 
sector, este ca unii muncitori și teh
nicieni să ia abuziv (cu de la sine 
putere), vagoanele C.F.I., goale sau 
pline, aflate pe linie pentru a co
borî jos din pădure I După ce au 
ajunș jos abandonează undeva pe 
linie vagoanele îneît încurcă circula
ția. Aceasta în timp ce parchetele 
nu au în ce încărca producția.

Cum s-a ajuns ca din 17 sorti
mente de material lemnos prevăzute 
în plan să se realizeze doar... 7, iar

mii- 
au 

lor 
și îndrumarea

procesului de producție 
dorit la unele exploatări

de partid au scos la

biroului organizației de bază ca 
Bucur Vasile, Munteanu Gheor- 
Vișan Miron, Stoica Gheor- 

repartizați pe diferite exploatări 
cu hotărî-

o seamă de sortimente cu pondere 
mică să nu fie livrate integral bene
ficiarilor 7 Maiștrii de parchet, mem
brii 
tov. 
ghe, 
glie,
forestiere, nu au urmărit 
re realizarea ritmică a sortimente
lor. La acest capitol, trebuie arătat 
că nici masa lemnoasă pusă la 
dispoziție nu a fost exploatată inte
gral, existînd parchete oa Bilele, 
Cindreșul, Groapa Seacă, Fome- 
tescu, unde doborîturile de vînt aș
teaptă de 4-5 ani să fie scoase si 
valorificate.

Comuniștii au cerut noului birou 
al organizației de bază să aibă mai 
ales în atenție : o mai bună îngri
jire și exploatare a materialului ru
lant; lichidarea completă a 
parchetelor vechi cu doborîturi de 
vînt; exploatarea la indicii prevăzuți 
a celor trei funiculare, 10 ferăstraie. 
mecanice și 8 tractoare rutiere cu 
care este înzestrat sectorul; reali
zarea ritmică a sortimentelor pre
văzute; pregătirea tuturor cabane
lor pentru iarnă șl executarea însi- 
lozărilor de produse legumicole în 
parchetele forestiere.

CARENȚE GOSPODĂREȘTI
(Urmate din pag. l-a)

conversație lrecventă la ghi- 
atelierului de cizmărie din 
complexului de deservire

ca
zi 

Pe-

că o să avem.

Penfru două blacheuri — 
o pereche de pingele tocilei 
o 

șeul 
drul
cooperativei meșteșugărești din 
troșani: >

— Vă rog, la pantofi și niște bla
cheuri.,.

— N-avem — îți răspunde destul 
de amabil omul de la ghișeu. Peste 
cîteva zile, poate
Dar, dacă aveți dvs. le batem.

Decît să mai vii încă o dată cu 
pantofii pentru acele plăcuțe de fier 
care să-ți protejeze vîrful pantofi
lor, încerci norocul la magazinul de 
fierărie din oraș. Constați că ai no
roc : blacheuri, cîte vrei ! Alegi din 
cele pe care le crezi potrivite, plă
tești 20 sau 25 de bani perechea și 
te întorci din nou la cizmărie.

— Vi le batem.
—■ Dar dumneavoastră de 

n-aveți ? Că doar magazinul 
peste mări. Și sînt destule.

— Am cerut Ia birou, dar văd că

re 
nu-i

S

Succesele puteau fi 
mai substanțiale

Colectivul de muncitori și tehni
cieni din cadrul sectorului forestier 
mixt Lonea și-a desfășurat anul a- 
cesta activitatea pe o arie largă, 
de la Aușel la Paring cuprinzînd 
numeroase guri de exploatare.

In perioada trecută din an, fores
tierii acestui sector au îndeplinit 
planul la producția globală cu 
100,29 la sută, la marfă cu 100,15 la 

de utilizare a 
a fost ridica1.

troșani are amenajat un mic 
dormitor pentru muncitorii 
care lucrează la descărcarea 
vagoanelor sosite cu zarza
vat. In acest dormitor Insă, 
nu a pătruns încă mătura... 
Starea dezolantă a curățeniei, 
culoarea respingătoare a cear
șafurilor, aspectul dărăpănat 
al sobei, arată clar că gospo
darul unității nu a trecut de 
mult pe acolo. Lipsesc cuie
rele de haine; în loc de sca
une se folosesc lăzi...

In așa hal trebuie să arat" 
un dormitor ?

de la sectorul I.L.L. termină 
de zugrăvit exteriorul caselor 
de pe strada A. I. Cuza din 
Petroșani,

Lucru frumos, bine execu
tat, dar... cam inutil, Iată de 
ce. Pe stradă există o intensă 
circulație auto — în special 
de autocamioane. Cum plouă, 
mașinile stropesc care înco
tro apa adunată pe terasa- 
ment improșcind cu noroi pe
reții caselor. De pe 
nele case sînt deja

Ar trebui căutată 
mal bună; eventual, 
pereților cu vopsea
de acetat de vinii sau cu vop
sea de ulei (ai reveni cea. 
50 lei pentru o locuință). In 
acest fel gospodinele ar pu
tea să spele pereții și păstra 
aspectul curat al caselor.

acum u- 
stropite ! 
o soluție 

spoirea 
pe bază

însă pe măsura

sută, iar indicele 
lemnului de foioase 
la 66,78 la sută.

Realizările nu sînt
posibilităților, capacităților sectoru
lui — a reieșit în adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației de bază de la acest sec-

Așa, ca să fie...
Zilele acestea, zugravii con

duși de maistrul Goguț Ioan

calitatea 
cu tra
in co-

ATITUDINI

Un rigă in halatul 
barmanului 
de la „Păltiniș0

In grupul de „băieți 
veseli" pe cate-l vedeți 
in totograiia din josul 
acestor rinduri care jon
glează cu asul de ghin
dă si cu doi-ul de ver
de nu e altul decit 
hatmanul Bercea Gheot- 
ghe de la butetul nr. 68 
— Păltiniș din Uricani. 
Iși distrează și el clien
ta cum poate. 11 „dis
trăm" și noi pe ei cum 
putem... dacă rfnd'trile 
și totograiia noastră au 
darul să-l distreze. Nu 
garantăm sută la sută 
calitatea umărului nos-

tru-, dar nici 
lui de lucrător 
gete de inimă 
mart- Mai ales că în timp 
ce el învîrte „foitele". In 
bufet domnește dezordi
nea.

Gospodari buni, cei 
din fotografia de alături, 
(fotografie făcută la ma
gazinul „Țăndărică" din 
Petroșani) dacă au timp 
liber iși aranjează vitri
nele. Am alăturat cele 2 
fotografii pentru a nu 
mal veni cu alte expli
cații. Ar fi de prisos.

n-au sosit. E chestie de cîteva zile.
După cîteva zile, mai precis o 

săptămină, din nou Ia aceeași cizmă
rie cu altă pereche de pantofi la re
parat.

— Și blacheuri, vă rog.
— N-avem. Dacă aveți dvs. vă 

batem.
— Dar acum o săptămină spu

neați că o să aduceți. La magazin 
sînt.

— Sînt, dar n-au sosit.
N-ai încotro : iei din nou drumul 

magazinului, cumperi blacheuri, le 
aduci. Și uite așa, pentru o pere
che de blacheuri, bați drum de to 
cești o pereche de pingele.

In toată afacerea asta nu-i decît o 
singură nedumerire: lipsa aceasta 
de interes pentru aprovizionarea 
cooperativei, de nepăsare față de 
cetățeanul pus pe drumuri după 
blacheuri, cît o să mai dureze î Poa
te conducerea cooperativei îi va 
ajuta pe cltenți să se lămurească.

T
Campionatul orășenesc de fotbal

In penultima etapă a campiona
tului orășenesc de fotbal au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
C.F.R. Petroșani — Minerul Bănită 
0—0; Preparația Petrila — Construc
torul minier Petroșani 4—0 și Con
structorul Lupeni — Preparatorul 
Lupeni 0—C. Meciul dintre Minerul 
Petroșani — Minerul Uricani a fost 
amînat.

In campionatul orășenesc al co
piilor pe primul loc se află echipa 
C.F.R. Petroșani care, după cele 6 
meciuri susținute a obținut tot atî- 
tea victorii. Ea conduce în clasa
ment cu 12 puncte, urmată de e- 
chipa Preparatorul Lupeni cu 10 
puncte. Lupta pentru primul loc se 
dispută între aceste 2 echipe, de
oarece restul echipelor, care au cite

6 puncte și mai puțin, nu mai pot 
emite pretenții la primul loc.

S. BĂLOI 
activist C.S.O. Petroșani

BANCA 
DE INVESTIT» 
PETROȘANI 

str. Mihail Eminescu nr. 22

i
Angajează:

CLASAMENTULI
I
I
I
I
(PROGRAM DE RADIO 
‘I

I

1. 
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

DUPĂ ȘASE
Constructorul Lupeni 
Preparația Petrila 
Preparatorul Lupeni 
C.F.R. Petroșani 
Minerul Banița 
Minerul Uricani 
Constructorul Petroșani 
Minerul Petroșani

ETAPE
6
6
6
8
6
5
6
5

4
4
3
3
2
2
1 
0

1 
0
1
1
2
2
1 
0

1
2
2
2
2
1
4
5

17— 5
21— 3
11— 4
11— 19
7— 8

12— 4
4—18
1—21

0
8
7
7
6
5
3
0

i

1 șef serviciu finan
ciar cu sasariul da 
2200 lei;
3 inspectori prin** 
cipali cu salariul de 
1750 lei:
I inspector tehnic
II cu salariul de 
1750 iei;
1 șofer.

Informații suplimentare 
se vor da la sediul bănci

TELEVIZIUNE
27 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,06 t-ro- 
gram muzical de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 Pro
gram muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de dimineață; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 7,30 Melodiile dimineții; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Interpreți de folclor; 8,25 Moment poetic,-
8.30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului; 9,35 Soliști și formații artistice de amatori; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Prelucrări de fololor,-
10.30 Radioracheta pionierilor,- 11,00 Fragmente din 
opera „Carmen" de Bizet; 11,20 Cărți care vă aș
teaptă; 11,35 Melodii de Gabriela Tom eseu și Gheor- 
ghe Ursan; 11,45 Soliști de muzică populară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,20 Gintă 
Mara lanoli; 12,30 Aici, Tîrgu Mureș!,- 13,10 Muzică 
ușoară interpretată de Sorina Dan și Ralf Bendix;
13.30 Muzică populară cerută de ascultători; 14,00 
BULETIN DE.ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 14,08 Tono- 
matul muzicii ușoare; 15,00 Programul orchestrei de 
muzică populară „Miorița" din Brașov; 15,20 Anun
țuri și reclame; 15,30 Casa de discuri „Electrecord" 
prezintă muzică ușoară; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Lectură în foileton pentru 
tinerii ascultători; 16,40 Premiere de operă de-a lun
gul anilor: „Don Giovanni" de Mozart; 17,05 Jocuri 
muscelene,- 17,10 Mărturisiri pe portativ; 17,30 Muzica 
și natura; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 In jurul 
globului; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 Ritmurile 
cincinalului; 19,00 Seară pentru tineret; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 22,00 RADIOJURNAL, Sport. 
Buletin meteorologic,- 22,20 Din repertoriul dirijorului 
George Georgescu; 22,45 Melodii pentru ore tîrzii;

23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
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27 octombrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie; Trei pași pe pământ: 

Republica: Urme în ocean; PETRJLA — Muncitoresc: 
Ultimul miliardar,- LONEA —. 7 Noiembrie: 800 de 
leghe pe Amazoane, Minerul; Fanfan la Tulipe,

23,15
23,25
23,30

șer
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26 octombrie
Transmisie de la stadio
nul „23 August'*: întîl- 
nirea de fotbal lotul A 
al României — Sochaux 
Franța;
Pentru cei mici: „A.b.c... 
Plapuma pămîntului"; Pen
tru tineretul școlar: „Ca
iet de lectură"; 
Publicitate;
Ora exactă;
Telejurnalul de seară; ■ 
Opt ore în haine de lucru; 
Filmul serial: „Casa 
pilor";
întrebări la cite s-a 
puns... întrebări la
nu s-a răspuns încă 
emisiune de știință;
O invitație pentru cei 
care nu au vizitat,.. Al 
’reilea defileu al Oltului 
- îilm realizat de Stu

dioul de Televiziune Bu
curești;
Recitalul sopranei Magda 
lanculescu:
„Cupa intercontinentală": 
Intîlnirea de fotbal dintre 
echipele Real Madrid șl 
Penarol — transmisiune 
de la Madrid, In pauză: 
filmul documentar „Pe 
cărările muntoase"; 
Telejurnalul de noapte; 
Buletinul meteorologic; 
închiderea emisiunii.
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O. II.

întrevedere Corneliu 
lordul Chalfont

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, tran
smite : Ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, a 
avut la 24 octombrie o întrevedere, 
la sediul Misiunii permanente a ță
rii noastre la O.N.U., cu lordul Chal
font, ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, șeful delegației

Mănescu —
PREZENȚE ROMÂNEȘTI

Marii Britanii în Comitetul celor 
18 pentru dezarmare.

In cursul convorbirii au fost abor
date probleme aflate pe ordinea de 
zi a celei de-a 21-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Convorbirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

Inletvenlia vMulDi Româniai la deziiaterile 
tio [ooiitemi pentio leriîoriile te iul miel!

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
In capitala R.S.F. Iugoslavia, 
In pavilionul de artă de la 
Kalemegdan, a avut loc ver
nisajul expoziției de artă plas
tică românească. Expoziția ca
re timp de două săptămîni a 
fast deschisă și la Novi Sad, 
cuprinde 130 de lucrări apar- 
ținlnd unui număr de 15 pic
tori și sculptori români, printre 
care Marius Bunescu, Constan
tin Piliuță, Georgeta Năpăruș, 
Costin Ioanid și alții. La des
chidere au luat parte Dușan 
Veinovici, vicepreședinte al 
Comisiei pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, și alte 
personalități ale vieții cultura

R. D. VIETNAM

le iugoslave. De asemenea, au 
fost de îață șefi ai unor mi
siuni diplomatice, ziariști. Din 
partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Belgrad 
a fost de față Ion Roșianu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
și membri ai ambasadei.

In cuvintul de deschidere, 
Alexandru Bakocevici, preșe
dintele comitetului pentru cul
tură din Belgrad, a arătat că 
expoziția constituie încă un 
mijloc care va contribui la 
dezvoltarea colaborării cultura
le dintre România și Iugosla
via. A vorbit, de asemenea. 
Toma Bălășoiu, atașatul cultu
ral al ambasadei române.

VEȘTI DIN TARILE 
SOCIALISTE
In două ore
cit întâ’-un an

SOFIA 25 (Agerpres). -— Ca urma
re a extinderii capacității de pro
ducție a uzinei de conductori izo
lați din orașul Sev ( R. P. Bulga
ria), în prezent, în numai două ore 
se produce 'o cantitate de conduc
tori echivalentă cu cea a întregului 
an 1948. Capacitatea de producție 
a uzinei s-a dublat. De la cele trei 
tipuri de cabluri, pe oare Ie produ
cea,: pînă la extinderea capacității 
sale de producție, uzina a trecut la 
producerea a 1 700 diferite tipuri de 
conductori electrici și cabluri izola
toare. Produsele acestei uzine sînt

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. lonescu, tran
smite : Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U. au continuat luni în comi
tetele principale ale acesteia.

In cadrul dezbaterilor din Comi
tetul pentru teritoriile de sub tu
telă și neautonome, consacrate si
tuației din Rhodesia, a luat cuvîntul 
reprezentantul țării noastre, ambasa
dorul Ion Georgescu. Vorbind des
pre îngrijorarea multor țări în legă
tură cu tratativele secrete care au 
Ioc între guvernul britanic și guver
nul ilegal de la Salisbury, care, po
trivit unor indicii, amenință să du
că la o reglementare contrară aspi
rațiilor poporului Zimbabwe la li
bertate și independență, delegatul 
român a declarat: „Organizația Na
țiunilor Unite și Organizația Unității 
Africane au preconizat deja măsuri 
concrete menite să pună capăt re-

Subandrîo 
condamnat la moarte

DJAKARTA 25 (Agerpres), — 
Agenția France Presse, reluînd pos
tul de radio Djakarta, anunță că 
fostul prim-viceprim-ministru și mi
nistru de externe al Indoneziei dr. 
Subandrio a fost condamnat marți 
la moarte de către Tribunalul Mi
litar Special din Djakarta, sub acu
zația de a fi fost implicat în tenta
tiva de lovitură de slat din septem
brie anul trecut.

Ce s-a întâmplat în Laos ?
Tentativa de lovitură de 

stat, cum au fost calificate e- 
venimentele petrecute zilele 
trecute la Vientiane, a fost ză
dărnicită. Din capitala laoția- 
nă au parvenit știri, potrivit 
cărora situația s-a normalizat, 
guvernul prințului Suvanna 
Fuma este stăpîn pe situație, 
iar trupele guvernamentale 
controlează pozițiile militare de 
Ia Savanaket, de unde se de
clanșase rebeliunea condusă de 
generalul Thao Ma. împreună 
cu colaboratorii săi, cunoscuți 
membri ai grupării politice de 
dreapta laoțiene, generalul 
Thao Ma s-a refugiat în pre
zent la baza americană din Tai- 
landa, Udron.

Agențiile occidentale de pre
să au încercat să dea explica
ții în legătură cu cauzele eve
nimentelor, afirmînd, aproape 
în unanimitate, că ar fi fost o 
„acțiune limitată", „un episod 
al luptei pentru putere" între 
generalii laoțieni. Intr-adevăr, 
după cum declara și prințul 
Suvanna Fuma, de mai multe 
luni, între generalul Thao Ma 
și Statul Major exista o pu
ternică rivalitate, mai ales du
pă ce a fost lipsit de comanda 
forțelor aeriene laoțiene. EI s-a 
retras după aceea la Savanaket 
unde crease un grup al ele
mentelor de dreapta și între
ținea legături cu generalul ul-

beliunîi rasiste în Rhodesia de sud. 
La rîndul său guvernul român a 
semnalat Organizației Națiunilor 
Unite că acțiunea întreprinsă de au
toritățile locale de Ia Salisbury are 
un caracter ilegal și abuziv, contra
venind aspirațiilor poporului Zim
babwe, care reprezintă marea majo
ritate a populației, nedîndu-i astfel 
dreptul de a-și hotărî propria-i soar
tă, încercînd să perpetueze, sub for
ma unei „independențe" fictive, re
gimul colonial și punînd în pericol 
pacea și securitatea internațională. 
Republica Socialistă România mili
tează pentru apărarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî liber soar
ta, de a-și rezolva problemele în 
conformitate cu voința și interesele 
sale, de a-și alege nestingherit căile 
dezvoltării sale. Iată de ce România 
sprijină dreptul poporului Zimbabwe 
la libertate și independență reală. 
Această poziție de principiu a Ro
mâniei este aplicată într-un mod 
ferm și consecvent. i

Arătînd că poporul român se află 
alături de poporul Zimbabwe în 
lupta pe care acesta o duce pentru 
lichidarea regimului rasist, pentru 
libertate și independență. Ion Geor
gescu a declarat: „Delegația română 
sprijină recomandările Comitetului 
special al celor 24 în legătură cu pro
blema Rhodesiei și va acorda în 
permanență sprijinul său tuturor re
zoluțiilor de natură să contribuie la 
instaurarea legalității, la asigurarea 
libertății și independenței poporului 
Zimbabwe''.

trareacționar Nosavan, plecat 
in Tailanda, după nereușita lo
viturii de stat din 1964. Acțiu
nea generalului Thao Ma ca
pătă o semnificație mai largă 
dacă se are în vedere că ea 
a fost însoțită de o „rebeliune 
parlamentară", declanșată de 
unii deputați de dreapta, de- 
terminînd respingerea proiec-

COMENTARIU

tului de buget prezentat de 
guvern și declanșarea conflic
tului dintre guvern și parla
ment. Și acest conflict, după 
cum ne amintim, a fost lichi
dat prin dizolvarea parlamen
tului, urmînd ca Ia începutul 
anului să fie organizate alegeri 
legislative.

Observatorii politici atrag în
să atenția asupra unor ele
mente privind evidenta impli
cație în recenta încercare de 
lovitură de stat a unor cercuri 
din afara granițelor, interesate 
ca la putere să existe persoane 
„de nădejde" în punerea în a- 
plicare a unor planuri agre
sive în Asia de sud-est.

Nu sînt lipsite de interes în 
acest sens primele ecouri din 
presa internațională, în special 
din cea americană, la tentativa 
Iui Thao Ma, în care, cu multă

Mesaj de protest împotriva 
bombardamentelor americane

HANOI 25 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de protest adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului Comandament ai 
Armatei Populare Vietnameze con
damna bombardamentele întreprinse 
de aviația americană în zilele de 22 
și 23 octombrie pe teritoriul R. D. 
Vietnam. In mesaj se precizează că 
avioanele americane au bombardat 
în aceste zile numeroase zone popu

Problema rhodesiană
în atenția conferinței O.U.A.
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). - 

Conferința șefilor de state și gu
verne, ăi țărilor membre ale O.U.A.. 
programată pentru 5-9 noiembrie la 
Addis Abeba, va acorda o atenție 
deosebită problemei rhodesiene, în- 
trucît toate țările O.U.A. sînt hotă- 
rite să pună capăt dominației regi
mului rasist în această țară și să 
sprijine drepturile legitime ale po 
porului Zimbabwe de a-și conduce 
singur țara, a declarat Diallo Telli 
secretar general al O.U.A. Pe ordi

grabă, se afirma că ar fi, chi
purile, numai o „manifestare 
a luptei pentru putere". Gene
ralul Thao Ma este însă cu
noscut ca unul din liderii gru
pării de dreapta avînd strînse 
legături cu militarii americani. 
Se pune deci întrebarea — 
Thao Ma și-a elaborat singur 
planul ? Cu numai 24 de ore 
înaintea tentativei de lovitură 
de stat. ziarul „Washington 
Evening Star" anunța că, în 
curînd, 'guvernul laoțian „ar 
putea să se afle în fața unei 
încercări de lovitură de stat a 
armatei". „Washington Evening 
Star" scria, de asemenea, că 
„generalii, ce pregătesc lovi
tura de stat, speră că Statele 
Unite vor aproba acțiunea lor", 
planurile lor țintind mult mai 
departe, spre lărgirea acțiuni
lor militare și antrenarea di
rectă a S.U.A. în războiul din 
Laos împotriva forțelor patrio
tice. Nu a fost ținut secret 
faptul că participarea directă 
Ia războiul împotriva patrioțl- 
lor laoțieni și aducerea la pu
tere în Laos a unui regim ma
rionetă, care să sprijine pla
nurile de extindere a agresiu
nii în Vietnam constituiau una 
din etapele incluse în planu
rile Washingtonului privitoare 
la Asia de sud-est.

MARIA CĂTÂNESCU 

late și obiective economice din re
giunea Vinh I.inh și din provinciile 
Quang Binh, Ha Tinh, Thanh Hoa, 
Ninh Binh, Thai Binh, Natn Ha și 
Quang Ninh. La 22 octombrie au 
fost bombardate și o serie de car
tiere situate Ia periferia Haiphon- 
gului, orașele Thanh Hoa, Ninh Binh 
și Nho Quan, (provincia Ninh Binh), 
precum și Insula Con Co. din partea 
de nord a zonei demilitarizate.

nea de zi a reuniunii, a arătat el. 
sînt înscrise, de asemenea, probleme 
referitoare la situația din Africa de 
Sud-Vest, Somalia franceză, terito
riile africane aflate sub dominație 
portugheză, precum și cele referi
toare la lichidarea ultimelor pose
siuni coloniale din Africa.

Secretarul general al O.U.A. a de
clarat ziariștilor că la lucrările con
ferinței va participa un nou stat in
dependent din Africa, regatul Le
sotho, fostul Basutoland, care a ce
rut să devină membru al O.U.A. (nu
mărul membrilor organizației se ri
dică astfel la 37).

Incidente violente 
la Universitatea din Bogota

BOGOTA 25 (Agerpres). — Inci
dente violente s-au petrecut luni la 
Universitatea din Bogota în momen
tul cînd președintele Columbiei. 
Carlos Lleras Restrepo, a sosit aici 
pentru a inaugura un nou labora
tor Ia Facultatea de medicină vete
rinară. Cîteva sute de studenți au

PE SCURT
♦ BERLIN. O delegație, guver

namentală a R. D. Germane, con
dusă de primul locțiitor al minis
trului comerțului exterior și. inter- 
german Horst Schoiltz, întreprinde 
o vizită în Siria. Delegația va duce 
tratative în Republic® Arabă Siria 
cu privire la dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnice dintre cele 
două țări,

NEW YORK. D-na Albert Her
rera, in vîrstă de 40 de ani, soția 
unui șofer din Austin (Texas), a 
născut Juni cei de-al 20-lea copil, 
cel mai mare fiind în vîrstă de 24 
de ani.

+ BEIRA. Un incendiu violent a 
distrus în întregime o fabrică de 
cauciuc din orașul Beira, (Mozam- 
bic), provocînd pagube în valoare 
de 800 000 de scuzi. Două persoane 
au fost- rănite.

♦ KARLOVY VARY. La Karlovy 

exportate în 20 de țări ale lumii.

O nouă mină 
în exploatare

BELGRAD 25 (Agerpres). — Mina 
„Podvirovi", situată în regiunea Ko
sovo — Metohia din R.S.F. Iugos
lavia, recent dată în exploatare, a 
început să livreze primele cantități 
de minereu întreprinderilor prelu
crătoare din regiune. Noua mină ca
re furnizează metale neferoase are 
cel mai bogat conținut de minețreu 
din Europa. Astfel, minereul de la 
Podvirovi conține aproximativ 20 la 
sută metale neferoase: 9,7 la sută
plumb, 8,7 la sută zinc și 2,2 la sută 
aramă. Din fiecare tonă de minereu 
se obține, de asemenea, o cantitate 
de 130 grame argint.

Tractor cu comenzi 
automate

MINSK 25 (Agerpres). — La o 
uzină constructoare de mașini din 
Minsk a fost produs recent un trac
tor cu comenzi automate, dotat: cu 
instrumente pe bază de tranzistor!. 
Acest fapt îi conferă o mare exac
titate a mișcărilor, ediberîndu-1 pe 
tractorist de dirijarea mașinii. Au
tomatul, căruia îi lipsește tradițio
nala manetă a schimbătorului de 
viteze, își schimbă viteza în func
ție de terenul pe care se deplasea
ză, de la 20 de metri pînă la 30 
kilometri pe oră. Cercetările au do
vedit că acest fapt face să sporeas
că productivitatea tractorului cu 12 
la sută.

atacat cu pietre coloana automobi
lelor în care se aflau președintele 
țării și suita sa, scandînd „Jos gu
vernul". La fața locului au fost adu
se imediat întăriri ale poliției și 
peste 500 de militari care au închis 
toate intrările în orașul universitar 
și au atacat pe manifestanți.

Vary se desfășoară lucrările unui 
simpozion internațional medical 
consacrat formelor rare ale pan
creatitei croniae. La simpozion par
ticipă specialiști din 14 țări, printre 
care și prof. Tiberiu Spirchez, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România.

> TEGUCIGALPA. Potrivit unor 
statistici, din cei peste două mili
oane de locuitori ai Hondurasului. 
639 420 sînt analfabeți, relevă agen
ția Prensa Latina. Aceeași agenție 
menționează că 180 000 de familii 
țărănești, lipsite de părnînt, trăiesc 
în condiții de mizerie.

4^ DELHI. In urma naufragiului 
unui vas de călători pe rîul Kos 
(statul indian Bihar), 100 de persoa
ne, in cea mai mare parte femei și 
copii, au pierit înecați. Potrivit pri
melor rapoarte, numai 15 persoane 
s-au putut salva.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA > Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul» LP.EL Subunitatea Petroșani 40 369


