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GOSPODĂRII AU DISCUTAT
DESPRE GOSPODĂRIREA
FONDULUI DE LOCUINȚE

Unite de multă 
me din punct de 
dere administrativ, 
calitățile Petrila și 
nea au devenit t 
un tot 
punct 
grafic, 
blocuri 
extins 
ne cu 
tariea și 
ac-festor două așezări 
Imrfierești este privită în 
perspectivă. In anii cin
cinalului, aici se vor 
înălța noi blocuri ce vor 
însuma 3 660 de aparta
mente.

vre- 
ve- 

, lo- 
i Lo- 
acum 
i din 

geo
de 
s-a

unitar și 
de vedere 
Noul cartier 

dim Petrila 
făcând joncțiu- 

Lonea. Dezvol- 
înfrumusețarea

întreținerea fondului 
de locuințe este asigura
tă de cele două sectoare 
l.L.L. tutelate de către 
Sfatul popular al orașu
lui Petrila. Despre aceas
tă problemă deosebit de 
importantă pentru asigu
rarea de condiții optime 
de Viață minerilor și 
celorlalți oameni ai mun
cii de aici s-a discutat 
la cea de-a XXI-a sesiu
ne a Sfatului popular al 
orașului Petrila.

Materialele prezentate 
în fața depu taților și in- 
vitațil'or, discuțiile pur
tate au reliefat succese-

le obținute, deficiențele 
ce mai persistă în aces
ta direcție.

Cum reparâm 
și păstrăm, 
așa avem

Pe perioada analizată, 
sectorul I.L.L. Petrila a 
avut ca sarcină de plan 
la lucrări de întrețineri 
curente 1 135 000 lei și 
a realizat 1 363 525 lei. 
Sectorul LI. L. Lonaa plan 

iei
Și 
lei.
la

la reparații 
a realizat 
In această 
cele două

1 020 900
curente
1 538 197 
perioadă.
sectoare au sosit 804 ce
reri prin care se solici- 

reparații la instala- 
sanitare, subzidiri, 

înlocuirea de dușumele, 
parchete, uși. etc. Poii-

795 
lost

că
au 

peste tot

tiv este faptul 
din aceste cereri 
rezolvate. Nu 
însă lucrările au purtat 
amprenta calității; La 
blocul 6 August din Lo- 
nea s-a reparat acoperi
șul daT burlanele nu au 
fost racordate la ighia 
buri așa că aD >. se scur
ge pe pereți, deteriorîn- 
cu-i. Necorespunzătoare 
au fost și unele lucrări 
de parchetare, tencuielile 
la soclurile 
altele.

Deputății 
par,icipanți la discuții au 
tini’ să întregească cele 
relatate în materialele 
prezentate în lata, sesiu
nii venind cu exemple 
noi și concrete.

de beton și

și invitații

D. CRIȘAN

(Continuate in pag. a 3-a)

ASSUAN 22. — De la trimișii spe
ciali, Mircea Moaircăș și N. Popo- 
vici: Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
și soția, împreună 
care îl însoțesc în 
■de prietenie 
Uinită, au plecat cu avionul 
călătorie de două zile în 
țării.

înaltul oaspete român este
tit de Hussein El-Shafei, vicepre
ședinte al R.A.U. cu soția, Moha
med Talaat Khairy, ministrul de 
stat pentru problemele tineretului 
cu soția, Mohamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republicii 
Unite la București, și de 
soane oficiale.

După o ară și jumătate 
avionul aterizează la Luxor — 4>
oraș înălțat pe ruinele Tebei de 
odinioară, capitala imperiului . egip
tean din epoca sa de apogeu, lea
gănul unei civilizații și. culturi mi
lenare. Dar Luxorul de astăzi este 
cunoscut și ca oraș al civiliza
ției contemporane, unde bogatele 
vestigii ale trecutului se îmbină 
cu urbanistica modernă. Străzi largi, 
străjuite de hoteluri turistice ele
gante, parcuri și grădini vin să 
tregească aspectul ospitalier 
orașului. .

Solii poporului român sînt 
tîmpinați cu căldură de oficialită
țile locale. Guvernatorul regiunii 
și . primarul orașului adresează pre
ședintelui Chivu Stoica calde urări 
debun-venit. Numeroși cetățeni ai 
orașului

Președintele 
și persoanele 
îmbarcă pe o 
versa Nilul.

Șalupe și 
fluviu salută cu sunete de sirenă 
trecerea vasului pe . care flutură 
steagurile României și Republicii

' Arabe ' Unite.

al ReputMicii 
Chivu Stoica 

cu persoanele 
vizita oficială 

în Republica Arabă 
înitr-o 
sudu 1

Inso-

Arabe 
alte per-

de zbor,

în- 
al

în-

ovaționează îndelung. 
Consiliului de Stat 
care-1 însoțesc 
navă pentru a

se 
tra-

vaporașe aflate pe

NECESITATEA ECHILIBRULUI
COMPONENTELE NOȚIUNII

Puțul 12 Lupeui.

Foto :
N. Moldoveanu

IN VEDEREA IERNII

ÎN A TENȚIE: aprovizionarea 
localităților îndepărtate 
și a magazinelor forestiere

Aprovizionarea unită
ților alimentare am
plasate în puncte greu 
accesibile și supuse 
pericolului de înzăpe- 

- . ziri' pe timpul iernii a 
stat încă din toamnă 
în atenția conducerii 
O.C.L. Alimentara. In 
acest scop au fost lua
te o serie de măsuri 
pregătitoare în ceea ce 
privește punerea la 
punct a spațiilor de 
însilozare, precum și a 
creării de noi spații la 
unele unități unde se 
impune acest lucru. Tc-i 
atunci, întreprinderea 
forestieră a luat măsuri 
de revizuire și repara
re a spațiilor comercia
le din sectorul fores
tier precum și crearea 
de noi spatii necesare 
însilozării cartofilor, 
constituind stocu-1 tam
pon pentru perioada de 
iarnă. Au fost astfel 
puse la punct magazi
nele nr. 202 Bufa, 201 
Arcanu, 214 ÂușeJu și 
altele, cărora li s-au

făcut reparații mai sub
stanțiale, creîndu-se 
condiții optime pentru 
depozitarea și desface
rea mărfurilor. De a- 
semenea, în magazinele 
201 Arcanu, 209 Pola- 
tiște, 214 Aușelu și 215 
Jigor-easa au fost crea
te noi spatii pentru în- 
silozarea cartofilor 
depozitarea cepei 
perioada de iarnă, 
aceste spații am reușii 
să însilozăm 
17 000 kg 
mult decît 
cat.

Livrările 
produse au 
data de 20 octombrie 
pentru cartofi și ceapă. 
Țar . pentru mărfuri ali
mentare la data de I 
noiembrie a.c. Pînă a- 
cum au fost depozitate 
în magazinele din loca
litățile mai îndepărtate 
și în cele din exploa
tările forestiere 17 000 
kg făină integrală, 
17 300 kg mălai, 2 000 
kg slănină sărată, 5 000

și 
pe 
In

deja cu 
cartofi ma. 
era planifi-

efective de 
început la

kg za- 
orez, 

făinoa-

litri ulei, 7 100 
hăr, 3 700 kg 
1 700 kg paste 
se, 2 000 kg brînzeturi, 
7 500 ......................
mari
conserve de carne, le
gume, pește, fructe, fa
sole uscată, săpun de 
rufe, țigări, chibrituri 
și alte asemenea pro
duse reușind ca în mo
mentul de față să avem 
create la magazine sto
curi tampon în 
de 90 Ia sută.

Livrările de 
continuă, iar 
sfîrșitul lunii 
tampon de produse a- 
limentare în magazi
nele diin localitățile 
mai îndepărtate și cele 
din exploatările fores
tiere var fi realizate 
integral și chiar depă
șite, putîndu-se face 
față cerințelor de apro
vizionare 
de

kg făină
cantități

procent

mărfuri 
pînă la 

stocul

îin perioada
iarnă.
IOAN COSMA 
directorul O.C.L.

Alimentara Petroșani

PRODUCȚIE MARFĂ
VÎNDUTÂ $1 ÎNCASATĂ"

Prin realizarea producției se înțe
lege, în ultimă instanță, vinderea și 
încasarea produselor finite repre
zentând ultimul stadiu al mișcării 
mijloacelor circulante. In condițiile 
gospodăririi socialiste întreprinderile 
producătoare sînt interesate în în
deplinirea planului producției marfă 
vîndute și încasate în termenul și 
la valoarea planificată— sau chiar 
într-un termen mai scurt — pentru 
a-și reface mijloacele circulante 
care li s-au pus la dispoziție.

In primele 10 luni din acest an, 
întreprinderile din Valea Jiului au 
îndeplinit ■ planul producției marfă 
vîndute și încasate în proporție de 
101,80 la sută, cu o depășire de 
peste 29 milioane lei. Aceste rezul
tate au fost diminuate 
realizările înregistrate 
troșani, 
I.O.I.L.
509 mii 
troșani, 
„Deservirea'

de stambă, planul nu s-a realizat 
cu 470 bucăți din cauza neaprovi- 
zionării cu materia primă necesară 
(26 140 mp stambă). La piatră brută, 
planul nu s-a îndeplinit cu 8 266. 
tone, iar la prefabricate din beton

DUMITRU PĂTRĂȘCOIU
Banca Națională — Filiala Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

însă de 
la I. F. 
611 mii 
valoare

necropolele fa- 
duritatea stin-,

întâi necropola

Pe o întindere de mai multi ki
lometri se înșirtiâe 
raonilor dălduite în 
citi.

Se vizitează mai
lui Tutancamon, unde se mai păs
trează doar unul din sarcofagele de 
aur cu mumia sa, ca și desene 
murale de o deosebită expresivitate, 
basoreliefuri care redau momente 
din viața și obiceiurile egipteni
lor de acum cîteva milenii.

Este vizitat apoi palatul reginei 
Hatșepsut, considerat unul din mi- | 
nunile Luxoruhri. Egiptologii infor- ' 
mează că numeroși arheologi și-au 
dăruit cea mai mare parte a vieții 
lor dezlegării enigmei acestui pa
lat. La moartea reginei, succesorii 
ei i-au dărîmat palatul pînă în te
melii. Munca de 
cesitat 30 de ani 
de răbdare.

In continuare 
piui de la 
miide, templul de la Karnak, în
chinat Zeului Soarelui, Aman, es
te, considerat cel mai mare: monu
ment al Egiptului antic.

In încheierea vizitei,, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei adresează calde felicitări ar
heologilor egiptenii pentru munca 
lor pasionată închinată studierii bo
gatului trecut al acestei țări.

In cursul după-amiezii, președin
tele Consiliului de Stat al României

. împreună cu persoanele 
mâne și egiptene care 
au sosit cu avionul la

reconstituirea tie- 
de cercetări pline

se vizitează
Karnak. După

tem- 
psira-

oficiale ro
ii însoțesc, 
Assuan.

Plenara Comitetului 
orășenesc de partid 

Petroșani*
Ieri a avut loc plenara Comi

tetului orășenesc de partid Petro
șani, la care au participat membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului 
orășenesc, membri comisiei , de' re
vizie; secretari ai comitetelor de 
partid, activiști din aparatul Co
mitetului orășenesc. La lucrările 
plenarei ja participat, de asemenea, 
tovarășul Lungu loan 
Biroului Comitetului 
partid.

Plenara a discutat 
mă a Comitetului 
perioada ianuarie 
brie 1966, precum 
hotărîre. Plenara

membru al 
regional de

darea de 
orășenesc

sea- % 
pe 

1965 — noiem- 
și proiectul de 
a hotărât con

vocarea conferinței orășenești de 
partid Petroșani la data de 4 de
cembrie a.c.

In continuare plenara a ascultat 
o informare din partea biroului 
Comitetului orășenesc asupra acti
vității desfășurate în perioada ce 
s-a scurs de la informarea, ante
rioară — perioadă în care s-au 
desfășurat adunările generale și 
conferințele pentru dări de seamă 
și alegeri.

I
I
I
I 
I

I uni, 21 noiembrie,' au fost 
oaspeții Casei de cultură din 

orașul nostru interprets Arta Flo- 
rescu, Mihai Constantinescu și Ma
ria Cardaș. Recitalul susținut a 
fost compus dintr-o suită de piese 
vocale și instrumentale accesibile, 
majoritatea foarte cunoscute și în 
special „gustate" de auditoriu. In
terpretat întocmai după criteriile 
de mai sus, con
certul a oferit un 
număr ae 17 bu
căți muzicale ca
re, completîridu-se 
reciproc, au creat 
posibilitatea as
cultătorilor să-și 
formeze o imagine 
de ansamblu des
pre genurile vo
cale și instrumen
tale.

Prima parte a- recitalului, în esen
ță instrumental, a fost susținut de 
pianista Maria Cardaș și de violo
nistul Mihai Constantinescu, artist 
emerit.

Făcînd dovada unei vitalități 
neașteptate, pianista M. Cardaș, 
pe lîngă o bună tehnică instrumen
tală; ne-a . fermecat cu sinceritatea 
și sensibilitatea cu care a interpre-

tat Fantezia lui Chopin și Gavota 
de Corelli.

Dispoziția artistică, vibrația lirică 
și avîntul imaginației violonistului 
Mihai Constantinescu au degajat 
confirmarea unui mare simț muzical. 
Cunoscut publicului meloman ca 
un bun interpret al repertoriului 
violonistic bogat, M. Constantinescu 
a impresionat și prin execuția unor

ne- 
Pe- 
lei 
de

Pe-

în valoare de
Petroșani, în 

cooperativa „Jiul" 
mii 1 lei și cooperativa
I.upeni . 489 mii

lei,
794

lei.

Cum se realizează 
eiodoilia marfa ?
• Consecințele aprovizio

nării neritmice
• Cînd beneficiarul lan

sează comenzi cu în- 
tîrziere

indeplinirea planului pro- 
marfă pe sortimente, livra- 

în termenele stabilite prin

Intre 
diicției 
rea lor 
contracte pe baza repartițiilor date 
și realizarea planului producției 
marfă vîndute și încasate există in
terdependentă. . In această privință, 
la I.O.I.L. Petroșani au fost lipsuri 
în sensul că la' sortimentul plăpumi

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I■ • 
I
I

INSTRUMENTAL
„GUSTAT" DIN PLIN

piese mici ca Albina de Fr. Schu
bert, Romanța în fa major a lui 
Beethoven sau Balada de C. Po- 
rumbescu, fără să le risipească e- 
fectul în diluări inutile. Deși foarte 
cunoscute, datorită 
de 'nterpretare 
alese au reușit

unei maniere 
personală, piesele 

să creeze q comu-

(Continuare in pag. a 3-a)
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IN RITM CU EXIGENTELE CADRAN ECONOMIC
CINCINALULUI

NECESITATEA ECHILIBRULUI 
INTRE COMPONENTELE NOȚIUNII

PRODUCȚIE MARFA

Realizarea sortimentelor 
no « Iad! la aim 
10 Valori care putrezesc 

din cauza preferinței 
pentru rentabilitatea 
unui anumit produs

VlKnUTÂ Șl iHCASATÂ
(Urmare din pag. 1)

cu 1159 mc datorită neasigurării 
desfacerii prin contracte. La mobilă 
In afara fondului pieții, planul nu 
s-a îndeplinit cu 767 mii lei ca 
urmare a lipsei de muncitori pre- 

întîrziere a 
din partea beneficiarilor 
cauzat neritmicitate în 
planului. Neîndeplinirea 
mobilă — cameră com- 
„Nădlag", bucătării tip

iembrie 1966. Situația pesatisfăca. 
toare se constată și la încasarea 
facturilor a căror valoare se ridică 
la aproximativ 500 mii lei, neînca- 
sare determinată tot de neritmicita- 
tea producției și de necorelarea a- 
mintită.

cum și a primirii cu 
comenzilor 
ceea ce a 
executarea 
planului la 
binată tip 
Sibiu, precum și la uși, ferestre — 
cu aproape 800 mii lei a fost cau
zată de insuficienta fundamentării 
planului de aprovizionare, insufi
ciență ce a determinat neritmicitate 
sau chiar lipsa unor cantități de 
materiale (tablă neagră, broaște, uși 
etc.).

Nici cooperativele meșteșugărești 
n-au realizat planul de prestații la 
tente ramurile de producție (ra
mura pielărie, blănărie și încălță
minte, vulcanizare, chimie, lemn 
Utc.) fie din cauza lipsei de materii 
prime, fie din lipsă de cerințe 
partea populației.

din activitatea unei 
sînt influențate și de

din

Calitatea 
o cerință

Realizările 
întreprinderi
calitatea produselor livrate. Astfel, 
dacă se livrează produse de cali
tate superioară celor prevăzute în 
balanța de venituri și cheltuieli în
seamnă că prețurile sînt mai mari 
decît cele luate în calcul la plani
ficare. Ca atare și valoarea pro
ducției realizate va fi mai mare.

La I. F. Petroșani, din analiza pe 
produse a rezultat că nu s-a res
pectat calitatea planificată, fapt 
Care a avut o influență negativă 
asupra planului producției marfă 
vîndută și încasată. Astfel, la buș
tenii de fag fasonați la gater nw 
s-a realizat prețul de vînza.re pla
nificat cu 25 lei/mc, la bușteni de 
fag pentru cherestea cu 20 lei pe 
mc. Numai aceste două sortimente 
au adus o „contribuție" la nereali- 
zarea planului de peste 1 100 000 
lei.

Prin planul de stat se stabilesc 
sortimentele necesare nevoilor de 
consum, iar îndeplinirea lor tre
buie respectată cu strictețe. Prac
tica întrebuințată de unele întreprin- 
Jeri de a selecționa sortimentele 
rentabile pentru a îndeplini planul 
producției marfă vîndute și înca
sate sau a acoperi alte deficiențe 
este foarte dăunătoare economiei 
socialiste. In cazul nostru, între
prinderea forestieră Petroșani a 
produs peste plan 3 806 mc bușteni 
de fag și rășinoase în valoare de 
peste 500 mii lei. Producerea aces 
tor sortimente peste plan a fost de
terminată, între altele, de rentabili
tatea lor/ prețul lor de cost fiind 
mai mic cu 7 lei/mc și respectiv 12 
lei/mc. In schimb s-a înregistrat o 
netrealizare a planului la sortimen
tele lemn de foc și lemn pentru 
construcții rurale de 400 respectiv 
100 mii lei. Explicația e dată de 
faptul că prețul de cost la aceste 
sortimente a fost depășit cu 7 lei/mc.

Se subliniază faptul că în par
chete există în stoc cantitatea de 
4 330 metri steri lemn de foc și 
doborîturi de vînt cu o vechime 
mai mare de 2 ani pentru care nu 
s-au luat măsuri de a fi puse in 
circuitul economic.

Iată deci că la îndeplinirea planu
lui producției marfă vîndute și în
casate contribuie un complex de 
factori care activează în procesul 
de producție: aprovizionarea 
materiale, dotarea cu mașini și 
laje sau forțe de mu-ncă etc.

Din cele relatate, realizarea
nului de producție pe anul curent 
de către toate întreprinderile din 
Valea Jiului 
cele care au 
sitatea ca :

cu 
uti-

pla-

Termocentrala Paroșeni, camera de comandă termică a grupului

MEDITAȚIE
ÎN JURUL UNEI CIFRE

IV

și în special de către 
rămîneri, ridică nece-

organizatorică pentru• Să se îmbunătățească munca 
îndeplinirea ritmică a planului de producție pe sortimente in 
calitățile șl prețurile contractate.

• Aprovizionarea locurilor de muncă cu materiile 
prime, materiale și utilaje să se facă în funcție de necesi
tatea actuală.

c^zul la I.F. Petroșani, 
octombrie a.c. a avut 
facturi neîncasate în 

peste 1 000 000 lei ca o 
a realizării neritmice a 

și a livrării

iar coo- 
un stoc 
centrele 

mii lei,
comenzilor

I0 Un bumerang — lucrul 
în asalt

Ce se întîmplă cînd 
produci fără a asigura 
desfacerea produsului

Devierile în minus față de plan a 
stocurilor și facturilor neîncasate 
la începutul perioadei duc la mă
rirea volumului producției realizate. 
Menținerea peste plan a stocurilor 
de produse și a facturilor neînca
sate pînă la sfîrșitul perioadei duc 
la micșorarea producției realizate. 
Așa a fost 
care la 31 
peste plan 
valoare de 
consecință
planului de producție 
de produse necorespunzătoare cali
tativ în valoare de 215 mii lei. Re
fuzurile de calitate au fost deter
minate de neorganizarea controlu
lui de calitate.

Cooperativa „Deservirea" Lupem 
deținea, la data de 31 octombrie 
a.c., în stoc produse finite în va
loare de peste 60 mii lei, 
perativa „Jiul" Petroșani 
neplanificat de mărfuri în 
de deservire de peste 50 
din cauza neîncasăril 
executate.

I.O.I.E. Petroșani a avut la ,sfîr
șitul lunii octombrie 1966 stocuri su- 
pranermative în valoare de peste 
700 mii lei din cauza nelivrării can
tității de vată pentru croitorie, și a 
bordurilor care au fost fabricate fă
ră să li se asigure desfacerea. O 
altă cauză a fost lipsa de corelare 
între planul de producție și plănui 
de livrări — pe de o parte — si 
între planul de livrări și planul de 
transport, pe de altă parte. Explica
ția este că lucrîndu-se în asalt, pro
dusele se finisează la sfîrșitul lumi 
și se livrează către comerț în luna 
următoare, în timp ce planul de 
livrări are prevederi decadale. Așa 
a fost cazul celor 18 garnituri de 
camere combinate tip „Nădlag" ca
re s-au produs în luna octombrie 
a.C. și s-au livrat la data de 8 no-

• Va trăbui să nu se mai producă sortimente fără a 
îi asigurată desfacerea.

• Să se înlăture cauzele refuzurilor, iar produsele re
fuzate pînă acum să fie valorificate în termenul cel mai scurt.

• In sectorul forestier trebuie urmărite planurile în
tocmite pentru livrarea la consum a doborîturilor de lemn 
mai vechi de 2 ani, urmind ca în viitor acestea să fie livrate 
depozitelor finale concomitent cu exploatarea parchetelor.

• Satisfacerea indicatorului producției marfă vîndute și 
încasate fiind de o importanță deosebită pentru realizarea 
rentabilității întreprinderilor, trebuie urmărită îndeaproape de 
conducerile tehnico-administrative.

Valorificarea în măsură tot mai 
mare a căilor de creștere a produc
tivității muncii în exploatările mi
niere, în scopul sporirii extracției 
de cărbune la nivelul prevăzut de 
planul cincinal, impune o atenție 
deosebită corelării structurii apro
vizionării tehnico-materiale cu 
riinițele specifice ale procesului 
producție.

Deși în această direcție s-au
ținut realizări, există încă nume
roase posibilități de sporire a pro
ductivității muncii care pot fi mat 
din plin valorificate în condițiile 
unei mai bune corelări a structurii 
aprovizionării cu necesitățile pro
ducției.

cîmpuri pe schimb și 
prelungirea transpor- 
fiecare pușcare pînă 
frontului de lucru.

ce
de

ob-

deosebită a generalizării ei. Extra
gerea a două 
aripă necesită 
torului după 
în apropierea
Prin efectuarea pușcării cărbunelui 
pe transportor, o bună parte a ma
terialului excavat se face fără lopă- 
tare, redueîndu-se astfel atît efor
tul fizic al minerilor cît și timpul 
de încărcare.

Știut este faptul că în abatajele 
cameră — care dețin o pondere 
precumpănitoare în producția ba
zinului nostru carbonifer — una 
din principalele rezerve a produc
tivității muncii o constituie aplica
rea regimului „două cîmpuri pe 
schimb și aripă". Randamentele de 
peste 7—8 tone obținute în sectoa
rele III Petrila, I Animoasa și în 
altele prin aplicarea acestei iniția
tive, demonstrează însemnătatea

Alături de depășirea 
pianului de producție 
,pe primele 10 luni ale 
anului, ou 42 616 tone 
de cărbune, un alt re
zultat meritoriu al co
lectivelor miniere din 
caidrul C.C.V.J. îl cons
tituie și respectarea in
dicatorului de caiitate 
la producția finită. Ia
tă informațiile ce le-am 
primit în acest sens din 
partea biroului C.T.C. 
al combinatului.

Cărbunele expediat 
în cele 10 luni ale a- 
nului uzinelor siderur
gice de către C.C.V.J. 
a avut un conținut de 
cenușă cu 0,9 puncte 
mai mic decît norma 
prevăzută prin S.T.A.S.; 
conținu tui de umiditate 
s-a încadrat de aseme
nea în norma prevă
zută. La sortimentele 
superioare '— cărbune 
special și cărbune pen
tru semicocs — conți
nutul tie cenușă a fost, 
de asemenea, mai mic 
decî’t prevăd normele 
cu 0,2, respectiv, cu 0,7 
puncte

Ce denotă aceasta < 
Că în ceea ce priveș
te calitatea producției 
finite, colectivul combi
natului se achită în

obli-mod onorabil de 
gațiile ce-i revin.

Da, dar numai 
ducția finită contează <*

In aceeași perioadă 
pe care o analizăm, 
conținutul de cenușă 
al producție brute a 
lost depășit cu 0,9 
puncte. Ce reprezintă 
această cifră ?

Calitatea cărbunelui 
brut are o influență di
rectă asupra recupe
rărilor realizate de că
tre preparați!. Astfel, 
depășirea conținutului 
de cenușă cu 0,9 punc
te la producția extrasă 
pe primele 10 luni ale 
anului echivalează, pe 
combinat, cu circa 
88 000 tone de cărbune 
ce s-au pierdut la re
cuperare. Adică, am 
pierdut 88 000 tone la 
producția finită — sîn- 
tem informați la servi
ciul de planificare a 
C.G.V.J.

Dar nerespectarea in
dicatorului de calitate 
la cărbunele brut im
plică și alte conside
rente. Înseamnă că a- 
ducem la suprafață un 
volum de steril peste 
normele prevăzute, a- 
dică facem un trans
port inutil, ceea ce e-

pr el

în 
de 
în 

lu-

cibiivalează cu uzura 
plus a mijloacelor 
transport, consum 
plus de energie și 
bnlfiauți; se meriține 
în plus personalul*, so
licitat la deservirea; u- 
tilajelor etc. In ultimă 
instanță : cheltuieli în 
plus.

Deci nici pentru pre- 
parație, nici pentru ex
ploatare, depășirea con
ținutului de cenușă nu 
poale avea decît o in
fluență negativă. Or 
acest inconvenient poa
te fi evitat și anume 
prin alegerea șistului 
vizibil încă din aba
taje, prim aplicarea cu 
rigurozitate a pușcării 
selective în sitratele ce 
prezintă 
Respectarea indicatoru
lui de calitate la căr
bunele brut și — evi
tarea pe această cale 
a repercusiunilor erf>- 
nomico-financiare ce* a- 
'age după sine depă

șirea normei admise de 
cenușă se hotărăște, 
așadar, în abataje, de 
către brigăzile de mi
neri, de către persona
lul tehnic de suprave
ghere și control I Adi
că tot de noi 1

se

intercaiații.

I. D.
z

Economii la prețul de cost
Recent s-au terminat la G.C.V.J. 

calculele pentru prețul de cost după 
10 luni de activitate. S-a înregistrat 
pe C.C.V.J. o economie de 0,96 lei la 
fiecare tonă de cărbune, ceea ce 
înseamnă, la totalul producției ex-

trase, economii în valoare de 
13 083 000 lei.

Cu excepția exploatărilor Petrila 
și Vulcan, toate celelalte au înre
gistrat economii.

rarea pe calea aprovizionării a sco
curilor și elementelor de lanț T.P.-l 
la dimensiunile arătate va însemna 
un ajutor eficient pentru exploată
rile miniere în direcția asigurării 
condițiilor materiale pentru crește
rea productivității muncii în abata
jele cameră, aplicarea largă a ini
țiativei ,,două cîmpuri pe schimb și 
aripă" în aceste abataje.

IB

Structura aprovizionării 
și cerințele producției

Există alici o nepotrivire: avan
sarea frontului de lucru se face cu 
1 metru, iar scocurile superioare și 
inferioare pentru prelungirea trans
portoarelor au o lungime de 2 me
tri. Față de această situație exploa
tările au recurs, cu mijloace pro
prii, la confecționarea de scocuri 
cu lungimea de 1 metru, dar cu 
cheltuieli mari de manoperă și nu 
întotdeauna la un nivel calitativ 
corespunzător. La fel stau lucrurile 
și cu laințiul de transportor. Față de 
4 metri cît este în prezent, lungi
mea elementelor de lanț cu raclete 
trebuie redusă la 2 metri. Procu-

în exploatările noastre miniere 
s-a extins larg susținerea galeriilor 
în elemente metalice T.H. Pentru ra
mificațiile de galeri-i nu au fost însă 
tipizate elemente metalice iar susți
nerea lor ridică următoarea dile
mă : ori confecționarea lor pe plan 
local din profile laminate ori reveni
rea la susținerea de lemn. Cert este

că armăturile metalice pentru ramifi
cații pot fi confecționate la 
t iR.U.M.P. de forme și dimensiuni 
care să rezulte d-in studiul aprofun
dat al comportării lor la presiune.

La exploatările miniere sînt nu
meroase alte probleme care p®t fi 
rezolvate prin mecanismul aprovi
zionării. Unele tipuri de ventilatoa
re, de exemplu, au diametre dife
rite de oele ale tuburilor de aeraj 
Montarea acestor ventilatoare în 
coloanele de aeraj necesită reducții 
care nu se obțin prin aprovizio
nare ci trebuie confecționate în a- 
telierele minelor. De mare ajutor 
ar fi, de asemenea, obținerea pe 
calea aprovizionării a elementelor 
metalice pentru pozarea cablurilor 
pe galerii și puțuri precum și a al
tor piese care în prezent se confec
ționează în atelierele minelor — 
profilate pe reparații — în loc să 
fie fabricate în uzine specializate, 
în condiții mult mai avantajoase.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple care demonstrează aportul pe 
care îmbunătățirea structurii apro
vizionării îl poate aduce la perfec
ționarea procesului de producție în 
exploatările miniere. De mare ac
tualitate ar fi inițierea de către or
ganele competente din cadrul 
C.C.V.J. a unui studiu urmat de 
măsuri concrete în acest domeniu, 
care să ducă la economii importan
te de timp, manoperă și implicit, 
la creșterea productivității muncii.



Activități pionierești 
interesante, atractive

Gospodarii au discutai despre 
d spodârlrea fondului de locuințe

Anul acesta, Consiliul pionierilor 
unității nr. 2 Petroșani și-a propus 
în programul de activitate o serie 
de acțiuni interesante, atractive. 
Excursiile, vizitele la întreprinderi, 
întîlniri cu fruntași în producție 
sînt doar cîteva din ele.

Ținînd seama de dorințele și ap
titudinile copiilor, în unitatea npas- 
tră și-au început activitatea 6 cer
curi pionierești. Cercul micilor fizi
cieni condus de tovarășul prof. Bă- 
dulescu Dumitru, spre exemplu, și-a 
început activitatea printr-o expu
nere cu tema ■ „Construcția și prin
cipiul de funcționare a telefonului și 
microfonului". Și celelalte cercuri 
și-au ales teme interesante.

Știind că excursiile constituie un 
eficient mijloc de educație patrio
tică a elevilor, le permite să-și îm
bogățească cunoștințele, s-a orga 
nizat o excursie cu trenul în orașul 
Tg. Jiu la oare au participat un nu-

NOTĂ

De ce fără jurnal ?
„frtdrdgesc loarte mult specta

colele de cinema — ne-a iniormat 
deunăzi la redacție tovarășul Tu- 
dacică Ștefan din Vulcan. Nu trece 
un film pe care să nu-1 vizionez. 
Din păcate, la cinematogran.il din 
Vulcan se mai petrec unele lucruri 
neplăcute. <Sel de zilele trecute 
m-a îndemnat pur și simplu să vi-l 
prezint și dumneavoastră pentru 
a-i sesiza pe vinovați. Așteptam 
sâ intrăm la film de la ora 18. 
Deodată, pe lingă mine se strecoa
ră o fetiță spre cabina operatoiu- 
iui spanindu-i în gura mare : nene, 
dai lilmul fără jurnal I M-a intri
gat această dispoziție sonoră. Am 
întrebat-o pe fetiță: și de ce să 
dea filmul fără jurnal ? Cine a dat 
această dispoziție ? Răspunsul a 
venit prompt: mama a spus. Așa 
vrea mama... Am aflat că mama 
fetiței este de fapt casiera cine
matografului șj operatorul i se su- 
■pGne cu smerenie.

Un recital 
vocal-instrumenfal 
„gustat" din plin

’ ''(Urmare din pag. 1)

nicare emoțională cu ascultătorul. 
Sînt de subliniat, alături de agili
tatea de execuție, frumusețea tonu
lui și justețea intonației.

Partea a doua a recitalului lă
sată în mod intenționat pentru acel 
„bonne bouche", a creat o adevă
rată obsesie în rîndul auditorului. 
Aria Florescu, artistă a poporului, 
laureată a Premiului de stat, este 
una din cele mai înzestrate cîntă- 
rețe a scenei noastre lirice. Micul 
repertoriu alcătuit din piese din li
teratura vocală universală (Schu
bert, Puccini, Respighi) și româ
nească (S. Drăgoii, E. Caudella, 
T. Brediceanu) a format o sursă 
melodică, care i-a pus și mai mult 
în evidență valoarea glasului șl a 
cunoștințelor muzicale. Timbrul 
plăcut al vocii a avut puterea de a 
captiva și de a reflecta e forță dra
matică puternică, în special in 
ariile lui Puccini. A fost o confi
dență uriașă, o confidentă a unui 
sufle; sensibil.

Cu anumite rezerve față de pre
zentare, care poate uneori a fost 
diluată, și eventual putea fi tran
smisă publicului în paginile pro
gramului, recitalul de luni ne-a ge
nerat o seară plăcută, de care ne 
vom aduce aminte multă vreme.

TEODORA JURCA

P.S. Ca o sugestie forurilor com 
petente de la Casa de cultură, ar 
fi indicat ca după începerea spec
tacolelor accesul înlîrziaților în 
sadă să fie oprit, eventual, pînă la 
pauză. Aceasta, pentru a înlătura 
plimbările din timpul programului 
care deranjează atît interpreții cîl 
șl publicul. 

măr de 1J0 pionieri. Obiectivele 
excursiei au fost: observarea defi
leului, vizitarea orașului Tg. Jiu, a 
muzeului și a monumentelor de ar
că. In tot timpul excursiei cadrele 
didactice au dat explicațiile soli
citate de elevi. Voia bună i-a în
soțit pretutindeni pe copii.

Evident, activitatea noastră nu 
s-a rezumat numai la acțiunile a- 
mintite. Pe lîngă acestea peste 200 
de pionieri și școlari au participat 
la acțiuni de muncă patriotică ini
țiate în orașul Petroșani.

Am spicuit doar cîteva din acti
vitățile ce le-am organizat. Desigur, 
din program nu lipsesc nici meciu
rile de handbal, jacurile distrac
tive, drumețiile, vizionări de filme 
în colectiv și amenajarea spațiilor 
verzi din curtea școlii.

PARA MARILENA 
comandant al unității de pionieri 

nr. 2 — Petroșani

Sigur că am văzut filmul fără 
jurnal, un jurnal deosebit de inte
resant, după cite am aflat, dar a- 
nulat de casiera cinematografului. 
Cred că nu-i de loc în ordine a- 
ceastă dispoziție. Oricare ar fi el. 
jurnalul trebuie rulat. In general 
jurnalele sînt interesante, cuprind 
actualități și noutăți pe care oame
nii trebuie sd Ie cunoască. Și nu-i 
primul caz cind la acest cinema
tograf este suprimat jurnalul de 
actualități fără motive întemeiate".

Considerăm că cei vizați nu vor 
mai opri jurnalele... și vor da dru
mul spre noi... sonorului răspun
derii.

DEM. SÂRARU

PROGRAM DF RADIO
24 noiembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață,- 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de dimineață; 
6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL . Sport. Buletin meteo-rutier,
7.30 Pe portativ, muzica ușoară 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntece 
populare; 8,25 MOMENT POETIC.
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului; 9,35 Cîntece 
și jocuri populare,- 9,50 Recitalul ba
sului Nicolae Secăreanu; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 10,15 Din dansu
rile popoarelor; 10,30 RADIORA

TELEVIZIUNE
23 noiembrie

17,00 Volei: Intîlnirea dintre 
echipele Rapid și Dina
mo București. Transmi
siune din sala Floreasca;

18.30 Pentru copii: „A.B.C.":
Vă place ciocolata ?
Transmisiune de la Fabri
ca de ciocolată — Bucu
rești ;

18.50 Publicitate;
18,58 Ora exactă ;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul meteorologic;
19,23 O invitație pentru cei 

care nu au vizitat... Va
lea Arieșului;

19.30 Aventurile lui Robin 
Hood ;

20,10 întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință ;

20,55 De la romanță la tango. 
Recital Mia Braia. Acom
paniază o formație ins
trumentală condusă de 
Gaston Ursu ;

.21,15 Film „Fără pașaport în 
țară străină", producție a 
studiourilor din R.D. Ger
mană ;

22.50 Telejurnalul de noapte ; 
23,00 închiderea emisiunii.

MOGOȘ SLM1ON: Fondul de lo
cuit crește necontenit. In acest scop 
statul nostru alocă sume mari. Cum 
îl reparăm și îl păstrăm așa îi a- 
vem. Poți, oare, ca deputat să ră- 
mîi indiferent cînd vezi un bun 
obștesc care a costat bani deteirio- 
rîmdu-se ? La noi la căminul cultu
ral s-au executat reparații, dar 
conducta de' apă a rămas tot așa 
cum a fost, producî.nd stricăciuni 
în cămin. De ce oare la terminarea 
reparațiilor nu se face o recepție 
mai exigentă a lucrărilor ? Cei ce 
sînt însărcinați cu aceasta au da
toria s-o facă cu simț de răspun
dere.

STOICA IOAN : Locuiesc intr-un 
apartament frumos și confortabil 
din blocul 23. Unele apartamente 
din bloc au lumină, altele nu. Ga- 
lorifereile n-au fost nici ele bine 
instalate. Oare comisia de recepție 
nu trebuia să sesizeze aceste defi
ciențe și să solicite remedierea 
lor ? De ce n-a făcut-o ?

MIHUȚ IOAN: Blocul în care 
locuim e un bun al nostru și deci 
nu trebuie să rămînem indiferenți 
față de cei ce dovedesc nepăsare 
în păstrarea și îngrijirea lui. Umil 
privesc cu indulgență cum copiii 
lor zgîirie pereții, altora nici că le 
pasă de propriul lor apartament, 
împotriva acestora trebuie să luăm 
poziție toți locatarii, să-i punem în 
discuția comitetului de bloc și să 
se meargă pînă la evacuarea lor 
din apartamente.

De aici se desprinde faptul că 
la întreținerea fondului de locuit 
trebuie să concureze toți factorii, 
începând cu exigența și simțul de 
răspundere ale comisiei de recepție, 
reparațiile executate de I.L.L., gri
ja locatarilor față de bunurile da
te lor spre folosință, activitatea 
educativă desfășurată in acest scop 
de organizațiile de partid din car
tiere, comitetele de bloc și depu- 
tați.

CHETA PIONIERILOR; 11,20 CĂRȚI 
CARE VA AȘTEAPTĂ; 1-1,35 Me
lodii interpretate de Grațiela Chitu, 
Mihaela Cotaru și Valentin Baciu,- 
11,45 Cîntă Maria Schipor și Ștefan 
Tudorache,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,20 Cîntă 
Coca Alexau Tropa,- 12,30 Aici, Ti
mișoara!,- 13,20 Discuri de ieri — mu
zică ușoară; 13,30 Intîinire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIR’. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Almanah 
muzical,- 15,00 Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat din 
Oradea; 15,20 Anunțuri și reclame, 
15,30 Casa de discuri Electrecord 
prezintă din „Discoteca pentru toți"; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 16,15 Pagini de atlas 
muzical; 16,30 LECTURĂ 1N FOI
LETON PENTRU TINERII ASCUL
TĂTORI : „Toate pînzele sus" de 
Radu Tudoran; 16,40 Premiere de 
operă de-a lungul anilor : „O noap
te furtunoasă" de Paul Constanti- 
nescu;; 17,05 Jocuri; 17,10 ODĂ VI
TEJILOR: „BOBÎLNA"; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI,- 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 RITMURILE CINCINALULUI; 
19,00 SEARĂ PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ. 
In continuarea emisiunii „Seară pen
tru tineret", 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Concertul nr. 2 în La major pentru 
pian și orchestră de Liszt; 23,00 
Caruselul melodiilor,- 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
24 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ca
sa neliniștită; Republica: Therese 
Desqueyroux; PETRILA: A fost 
cdată un moș și o babă,- LONEA — 
Minerul; Viața începe Ia ora 8 sea 
ra,- 7 Noiembrie: Omicron; LIVE- 
ZENI : Preludio 11; ISCÎRONI : A fost 
prîeienu! meu; ANIN’OASA : Oameni 
și drapele; VULCAN i Viscolul; PA- 
ROȘENI: In compania lui Max Lin
der; LUPENI — Cultural: Casa 
noastră; Muncitoresc: Trageți în 
Stanislas 1 BĂRBĂTENI: Gîntînd 
despre Arizona,- URICAN1: Sașa.

Problema încălzirii 
sâ nu ne lase reci

Blocuri s-au construit multe și 
frumoase și se construiesc în con
tinuare. Deficiența în privința pre
dării la timp și în bune condițiuni 
a centralelor termice se perpetuea
ză însă de la an la an. Oricît ar 
fi însă apartamentul de frumos el 
nu-ți aduce bucurie cînd tremuri de 
frig lîngă calorifer. Și acum, pentru 
locuitorii din cartierul 8 Martie din 
PetrHa e rost de tremurat dacă nu 
se iau măsuri urgente de -terminare 
a centralelor termice.

NAGY ȘTEFAN: Acum, în prag 
de iarnă, problema încălzirii apar
tamentelor este problema nr. 1. 
Constructorii ne-au promis că vom 
avea căldură, dar promisiunile nu 
țin de cald. Apa caldă lipsește și 
ea. Ar fi necesar ca și constructo
rii să fie obligați să-și respecte an
gajamentele. Lipsuri sînt multe și 
în ceea ce privește aprovizionarea 
centralelor termice cu combustibil, 
faptul că unii fochiști nu-și fac da
toria -iar alții n-au calificarea ne
cesară. Dacă se vor lua măsuri de 
remediere a acestor deficiențe se 
va termina și. cu plingerile și se
sizările locatarilor.

CIOCHINĂ DUMITRU: Chiar și 
cînd centralele termice funcționea
ză din plin, la etajele superioare 
căldura-i insuficientă. De fapt asi
gurarea unei temperaturi normale 
este legată de o seamă de factori: 
funcționarea bună a centralei ter
mice, granulația și calitatea com
bustibilului, calificarea și simțul de 
răspundere al fochiștilor și altele. 
Vin cu propunerea să se studieze, 
de exemplu, cit cărbune consumă 
centralele nr. 1 in 24 de ore și 
dacă el depășește cantitatea plani
ficată.

Hotârîrile sâ fie urmate 
de un control eficient

In sesiunile anterioare ale Sfa
tului popular al orașului Petrila au 
fost adoptate multe hotărîri bune. 

Combinatul carbonifer Valea Jiului
Deschide, cu începere 
de la 1 decembrie a.c.,

» CANTINA PENTRU ABONAȚI
Tn orașul Petroșani.

Cantina va funcționa în clădirea cu nr. 13 din str. Mihai 
Viteazul. Pot servi masa aici salariații unităților C.C.V.J. 
din Petroșani și ai altor întreprinderi din localitate.

Costul abonamentului pentru 3 mese zilnice 
este de 11 lei, sau 6 lei pentru masa de la prînz, 
exclusiv pîinea. Abonamentele se achita anticipat.

Cei interesați sînt rugați să se înscrie pînă la 25 
noiembrie, la serviciile administrative ale unităților la 
care sînt angajați.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință celor interesați că în ^cadrul 

Grupurilor școlare miniere Petroșani și Lupeni va lua ființă 
cursul seral pentru școlile profesionale.

Admiterea în școli se face pe baza concursului de admi
tere care se va ține între zilele de 28 XI — 4 XII 1966.

Durata de școlarizare este de 3 ani. 
înscrierile se fac pînă la data de 27 XI 1966.
CONDIȚIILE DE ADMITERE:
Candidații să fie absolvenți a 7—8 clase elementare.
Să lucreze în meseria fn care se școlarizează (electrician 

mecanic de mină la Grupul școlar minier Lupeni și strun
gar și lăcătuș mecanic întreținere Ia Grupul școlar minier 
Petroșani).

Se pot înscrie și muncitori ce nu lucrează în meseria în 
care se școlarizează cu condiția ca întreprinderea, înainte 
ile începerea examenului să-i treacă Ia meseria respectivă.

La înscriere se va prezenta adeverința de sănătate.
Recrutarea candidaților se face din cadrul întreprinde

rilor ce aparțin Ministerului Minelor.
Orice alte informații se primesc de la secretariatul 

școlii.

rod al propunerilor izvorfte din 
mase, al gîndirli colective. Multe 
din prevederile acestor hotărîri au 
fost traduse în viață. Altele Insă 
au rămas neinfăptuite. De ce ? Din 
cauză că nu s-a desfășurat fn per
manență un control privind felul 
în care ele au fost rezolvate.

POPA MARIA: îmi amintesc că 
problema încălzirii centrale șl apei 
calde s-a dezbătut și la una din 
sesiunile din anul trecut. Starea de 
lucruri a rămas însă aceeași, dova
dă că nu a existat uin control per
manent asupra îndeplinirii hotărârii 
respective. Era preconizat să se în
tocmească un grafic cu programul 
de apă caldă pe blocuri și care să 
fie afișat la fiecare casă a scări* 
lor.

★

O hotărîre cuprinzătoare a fost 
luată și în actuala sesiune. Printre 
altele se prevede în hotărîre reor
ganizarea administrațiilor de clă
diri în raport cu creșterea număru
lui de apartamente, terminarea lu
crărilor la centralele termice din 
cartierul 8 Martie,, revizuirea și re
pararea instalațiilor de încălzire, 
organizarea de echipe care să exe
cute aceste lucrări pe bază de gra
fic etc.

Pentru întreținerea în bune con- 
dițiuni a fondului de locuințe e ne
cesară, încă de pe acum, o planifi
care riguroasă 1 a materialelor nece
sare pentru anul viitor, antrenarea 
de către organizațiile de partid de 
cartiere, de cele 300 de comitete de 
locatari, de deputați, a tuturor ce
tățenilor la păstrarea bunului ob
ștesc dat lor spre folosință.

Exercitând un control sistematic 
asupra felului in care sînt duse ia 
îndeplinire hotărîrile luate, îndru- 
mînd activitatea sectoarelor I.L.L, 
și ținind, prin comitetele de Loca
tari și deputați, o strînsă legătură 
cu cetățenii, Sfatul popular al ora
șului Petrila va obține noi reali
zări în gospodărirea fondului de 
locuințe.

cinematogran.il
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Situația din Togo redevine normală VIETNAMUL DE SUD

LOME 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Togo, Nicolas 
Grumlzki, a convocat marți o 
ședință a Consiliului Național de 
Coordonare și o sesiune exlraordi-

Sărbătoarea
națională
a Libanului

marți 
a pro- 

țării. 
Beirut

nară a Adunăriii Naționale, penlru 
a examina situația creată ca ur
mare a tentativei eșuate de lovi
tură de stat. Intr-o cuvîntare ra
diodifuzată, președintele togolez a 
arătat că complotul antiguverna
mental a fost organizat de repre
zentanți ai partidului Unitatea to- 
goleză. Comandantul forțelor mi
litare togoleze, colonelul Eyadema, 
a cerut populației să-și păstreze 
calmul și să îndeplinească toate or
dinele date de guvern. Din Lome, 
agențiile de presă relatează că în 
întreaga țară domnește calmul, iar 
majoritatea serviciilor și-au reluat 
activitatea normală. Principalele o- 
biective din 
fost impuse 
ție, se află

capitala țăiri'i, unde au 
restricții de oiircula- 

sub controlul armatei

Patrioții atacă prin surprindere
SAIGON 22 (Agerpres). — Ambus

cade și atacuri prin surprindere 
mai ales în sectoare considerate si
gure din împrejurimile Saigonului, 
au marcat ultimele 24 de ore, ale 
activității Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud.

In împrejurimile localității Vung 
Tau patrioții au lansat duminică 
noaptea trei atacuri împotriva u- 
nor posturi guvernamentale. Unul 
dintre acestea, postul de la Lac 
Ang, a fost ocupat și distrus, iar 
garnizoana a suferit pierderi grele. 
Cîieva ore mai tîrziu, patrioții au 
atacat alte două posturi cărora 
le-au provocat importante pierderi 
materiale și umane,

IM CONSILIUL DE SECURITATE

1 în* 
nord- 

ale re

într-o ambuscadă suferind 
grele în oameni și mate- 
altă unitate a aceluiași re- 

a fost atacată în două rîn- 
patrioți.

in prezența pre- 
ropublicii, Charles 
ofiaiialitățilior liiba- 
membrilor corpului 
Pe stadionul central

BEIRUT 22 (Agerpres). 
In Liban, s-a sărbătorit 
cea de-a 23-a aniversare 
clamării independenței 
Gu acest prilej, la
a aivut loc o paradă militară la 
care au participat unități și 
subunități reprezentînd toate 
genurile de arme. Parada s-a 
desfășurat 
ședinleluii 
Helou, a 
neze și a 
diplomatic.
al capitalei a avut loc apoi o 
demonstrație sportivă.

Cu ocazia aniversării, pre
ședintele Helou a rostit un 
discurs radiodifuzat, în care 
a făcut o trecere în revistă a 
realizărilor
anii independenței, 
daneză a publicat 
materiale închinate sărbătorii, 
în care se arată
realizate pînă în prezent, pre
cum și situația actuală din e- 
conomia țării.

tării, obținute în
Presa li- 

numeiroase

obiectivele

I

Continuă dezbaterile în problema
conflictului dintre

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a continuat 
luni dezbaterile în problema con
flictului de la granița dintre Ior
dania și Izrael. Președintele Comă 
siei O.N.U. pentru supravegherea 
armistițiului în Palestina, generalul 
Odd Bull, a prezentat consiliului un 
raport suplimentar în care arată ca 
numai îintr-un sat iordanian, As-Sa- 
mu, observatorii O.N.U. au consta
tat 125 de case distruse, un spital 
și o școală, precum și 18 morți și

Săpfămînă critică în relațiile
anglo-rhodesiene

între Marea Britanic și Rho- 
intră într-o săptăAiînă -cri- 

consideră observatorii poli- 
Se apreciază că premierul 

anun-

aceasta este impresia 
politice din Londra.

Iordania și Izrael

Pe șoseaua națională nr. 
Ir-un punct situat la 45 km 
vest de Saigon — unități 
gimentuiui 11 de infanterie mobilă
americană, dotat cu care blindate, 
a căzut 
pierderi 
riale. O 
giment, 
duri de

In regiunea Platourilor înalte tru
pele F.N.E. au încercuit importan
te unități americane, care, datorită 
situației critice în care se aflau, au 
fost nevoite să cheme în ajutor a- 
viația.

Agenția Eliberarea informează că, 
începînd de la 15 iulie, patrioții 
sud-vielnamezi din provincia Ou- 
ang Tri care luptă împotriva forțe
lor inamice angajate în operațiunile 
„Hastings" și ,,Prairie" au scos din 
luptă 3 000 militari inamici, prin
tre care 2 200 americani, au distrus 
20 de tunuri și mortiere grele și 
au doborît 40 de avioane și elicop
tere.

LONDRA 22 (Agerpres). — Rela
țiile 
desia 
tică, 
liici.
Harold Wilson urmează să 
țe miercuri sau joi în Camera Co
munelor că toate încercările între
prinse cu Ian Smith, pentru a re
glementa criza rhodesîană au 
eșuat, și că dialogul cu acesta a 
fost întrerupt. Cel puțin, scrie Fran-

ce Presse, 
cercurilor 
Aceasta înseamnă că Marea Bri- 
tanie, fără un reviriment specta
culos — și șansele în acest sens 
sîrrt minime — din partea lui Ian 
Smith, va cere Consiliului de Se
curitate, la începutul lunii viitoare, 
data limită a termenului acordat 
șefului regimului rhodesian, apli
carea sancțiunilor obligatorii.

Manevre aeriene americano-sud-coreene
SEUL 22 (Agerpres). — In Co

reea de sud au început manevre 
militare aeriene comune americano- 
sud-coreene, considerate ca fiind 
cele mai mari de la instaurarea re

gimului 'de la Seul. La manevre 
participă toate unitățile aviației tac
tice sud-coreene și ale forțelor mi
litare aeriene americane din Coreea 
de sud.

Vizita ministrului de externe al Angliei
în II. R. 5. S.

LENINGRAD 22 (Agerpres). — 
George Brown, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, a sosit 
marți la Leningrad. După cum tran
smite agenția TASS, din cauza ce
ței puternice, avionul, la bordul

căruia se afla ministrul de externe 
britanic, nu a putut ateriza pe ae
roportul- din Moscova. George 
Brown urmează să plece spre 

Moscova cu trenul.

Reluarea discuțiilor pentru solutionarea 
crizei politice de la Bonn

BONN 22 (Agerpres). — Discu
țiile în vederea soluționării cri
zei guvernamentale vest-germane, 
care au fost întrerupte săpfămînă 
trecută de alegerile din landul Ba
varia, au fost reluate marți la Bonn. 
O primă întâlnire oficială a avut 
loc între delegația Partidului so
cial-democrat,» condusă de Willy 
Brandt, și cea a Partidului liber- 
democrat avî.nd în frunte pe Erich 
Mende. Problema creării unui nou 
guvern a fost discutată, de ase
menea, și în cadrul conducerii 
U.GJD.-tJ.C.S. cu participarea frac

țiunii parlamentare a acestui 
partid.

Practic, aceste discuții au avut 
ca scop studierea mai atentă a 
configurației scrutinului desfășurat 
duminică în landul Bavaria și 
repercusiunile sale asupra evo
luției crizei politice de la Bonn. 
Negocierile propriiu-zise urmează 
să înceapă abia joi, cînd sînt pre
văzute întrevederi între liderii 
P.S.D.G. și Kurt Georg Kisiiiger, 
candidatul ia postul de cancelar 
desemnat de U.C.D.-U.C.S.

54 de răniți, ca urmare a atacului 
săvîrșit la 13 noiembrie de forțele 
armate ale Iztaelului. înainte de 
începerea lucrărilor, reprezentantul 
Izraelului, Michael Comay, a ținui 
o conferință de presă în care a ară
tat că datele prezentate de Odei 
Bull au fost obținute din surse ioi- 
daniene.

Reprezentantul Ic-rdaniei, Muham
mad EI-Farra, a declarat că agre
siunea izraeliană împotriva Iorda
niei „trebuie să fie condamnată po
trivit articolului 7 al Cartei O.N.U." 
care prevede sancțiuni economice 
împotriva statelor membre ale or
ganizației care săvîrșesc 
agresiune.

acte de
El a refuzat să accepte 

otice rezoluție care ar pune pe a- 
OTesor și țara victimă pe picior dc 
egalitate.

O nouă scădere a
la bursa din New

. NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Bursa din New York a cunoscut 
luni o importantă scădere a cursu
lui majorității acțiunilor negociate, 
ca urmare a semnelor de înceti
nire a activității 
S.U.A., concretizate 
societății „General 
reduce producția de 
3,7 la sută. în luna
cu încă 4,4 la sută 
anul viitor. Indicele 
dustriale, Dow Jones, 
•peste 11 puncte.

economice în 
în hotărîresi 

Motors" de a 
automobile cu 
decembrie și 

în ianuarie, 
valorilor in- 
a scăzut cu

împotriva politicii 
de apartheid

NEW YORK 22 (Agerpres).
Președintele Adunăriii Gene
rale a O.N.U. a anunțat luni 
formarea uinui Comitet ai 
O.N.U. care să facă recoman
dării .privind căile de adminis
trare a teritoriului Africa de 
sud-vest, în conformitate cu 
Declarația Adunării Gene
rale privind suspendarea man
datului R.S.A. asupra acestui 
teritoriu. Comitetul, alcătuit 
din reprezentanții a 14 state, 
între care U.R.S.S., S.U.A., Ce
hoslovacia, R.A.U., Japonia, ur
mează să prezinte recoman
dările sale pînă în luna apri
lie anul viitor. Ele vor con- 

| stitui baza unor acțiuni con- 
I crete ale O.N.U. împotriva Re

publicii Sud-Africane care du
ce o politică de apartheid și 
de anexiune a acestui terito
riu. Recomandările vor con
stitui de asemenea, baza mă
surilor necesare pentru acor- 

■ darea independenței Aifritii 
! de sud-vesit. A”j.
I -£■<_

cursului acțiunilor 
York

Observatorii economici subliniază 
că acest pesimism bursier este ali
mentat de temerile privind izbuc
nirea; unei crize în industria: des
tinată consumului intern, o im
portantă firmă electronică anun- 
țînd concedierea a 600 de munci- 
tori0de la u-na din uzinele et De 
asemenea, se manifestă nesiguranță 
și ca urmare a eventualității unei 
sporiri a impozitelor, determinată 
de cheltuielile uriașe pentru W țj 
tinuarea războiului din Vietnanu.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA. — Industria de automobile și au

tocamioane a U.R.S.S. a produs anul trecut 616 400 
mașini. Potrivit prevederilor, în ultimul an al ac
tualului plan cincinal (1970), U.R.S.S. va produce 
intre 1 300 000 — 1 450 000 mașini, dintre care 
600 000 — 650 000 camioane și 700 000 —
800 000 automobile.

RIGA. — O dată cu lansarea ia apă a noului 
petrolier „Ardatov", construit în Finlanda, depla
samentul total al petrolierelor R.S.S. Letone se 
ridică Ia 200 000 de tone. Iii prezent, această re
publică unională dispune de petroliere de cinci 
tipuri printre care petroliere cu un deplasament 
de 18 000 și 10 000 de' tone.

BERLIN. — La invitația lui J. Dieckmann, pre- \ 
ședințele Camerei Populare a R. D. Germane, la ‘ 
Berlin a sosit o delegație parlamentară fin
landeză condusă de Paavo Aitio, vicepreședinte 
al parlamentului.

HANOI. — Agenția V.N.A, anunță că, Ia 21 
noiembrie, unități ale Armatei Populare Vietna
meze din zona Hanoiului au doborît un avion a- 
merican de recunoaștere, fără pilot, care a violat 
spațiul aerian al R. D. Vietnam.

Numărul total al avioanelor americane dobo- 
rîte pînă în prezent pe teritoriul R. D. Vietnam 
este de 1 558.

Vii controverse în 
din Brazilia
RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). 

Știrea realizării unei alianțe poli
tice între fostul președinte al Bra
ziliei, Kubitschek, și fostul guver
nator al statului Guanabara, Lacer- 
da, a provocat vii controverse în 
cercurile politice din această tară. 
Declarația comună semnată de cei 
doi politicieni la Lisabona mențio
nează că prin aceasta se urmă 
rește crearea „unui partid de re
formă democratică". După cum re
lateze corespondentul din Rio de 
Janeiro al agenției France Presse, 
această alianță a determinat o pro
fundă dezbinare între liderii fostu
lui Partid social-democrat (al lui

cercurile politice

Kubitschek). Unii dintre ei au res
pins direct crearea unui fronit unic 
cu Lacerda, cunoscut pentru vede
rile sale de dreapta, în timp ce alții 
îl consideră pe fostul guvernator 
ca fiind numai un „cobeligerant" în 
lupta dusă pentru legalizarea ve
chilor partide din Brazilia. Aceeași 
agenție menționează că divergențe 
identice s-au semnalat și în rîndu- 
rile „lacerdiștilor", care consideră 
această alianță drem „o căsătorie 
silită" cu scopul precis de a per
mite, atît lui Kubitschek cît și lui 
Lacerda, să supraviețuiască pe 
plan politic.

Vulcanul Sintake din Japonia 
a început să erupă

TOKIO 22 (Agerpres). — Vulca
nul Sintake de pe mica insulă ja
poneză Kutinoerabu,. situată la 120 
km sud de Insulele Kiusiu, a în
ceput să erupă. Deasupra crateru
lui s-a ridicat o coloană de fum 
înaltă de 2 000 metri. Erupția vul-

canului a provocat incendii. Nu 
s-au semnalat victime omenești. 
Potrivit agenției Kiodo Țușin, a 
început evacuarea celor 1 000 de 
locuitori care trăiesc pe această 
insulă. Ultima erupție a vulcanu
lui Sintake s-a produs in decem
brie 1933.

REDAGȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii or. 56 Tel. Interurban 322, automat 269.

CUTREMUR DE PÂMÎNT 

ÎN SIBERIA RÂSÂRITEANÂ

IRKUTSK 22 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția TASS, la 
21 noiembrie la Irkutsk, în Siberia 
răsăriteană, a fost înregistrat un 
cutremur de gradul 3. Specialiștii 
sînt de părere că epicentrul cu
tremurului s-a aflat într-o zonă si» 
tuată sub apele lacului Baikal.

lin milion ie meMmgițtl 
italieni an ietlaiat grevă

ROMA 22 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că marți 
dimineața au intrat într-o grevă de 
24 de ore 1 milion de metalur- 
giști italieni din sectorul parti
cular. Greviștii revendică reînnoi
rea contractelor de muncă. Greva 
are loc la chemarea principalelor 
centrale sindicale italiene și afec
tează întreaga țară, cu excepția re
giunilor inundate, și Milano.

Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


