
Droietari ■ din toate țările, uniți-vă 1

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Cu dotarea actuala, cu cheltuieli 
materiale mai mici ABATAJELE 
POT PRODUCE MAI MULT

Starea de lucruri de la noi 
măsurile preionizateȘi

Sarcinile trasate prin planul de 
stat pe 1967 pentru colectivul 
E. M. Uricani, prezintă — com
parativ cu anul precedent o dina
mică pozitivă la toți indicatorii 
tehnico-economici.

La planul de producție — ca 
principal indicator — se prevede 
o creștere de 6 la sută față de 
realizările anului precedent, creș
tere care în expresie absolută re
prezintă un plus de 37 000 tone de 
cărbune. Geea ce se remarcă io 
mod deosebit, este că peste 85 la 
sută din acest spor se va realiza

pe seama creșterii productivității 
muncii. Nivelul productivității 
muncii planificate pe 1967 a ajuns 
la 1,700 tone pe post, fiind cel mai 
ridicat din bazinul Văii Jiului.

In actuala etapă, problema care 
preocupă întregul nostru colectiv, 
în vederea: ridicării pe o treaptă 
superioară a activității economice, 
este optimizarea corelației întie 
efectivul de bază și cel auxiliar. 
Această tendință se remarcă și in 
dinamica productivității muncii 
pe structură , comparativ cu anul 
de bază (1966).

/ PRODUCTIVITATEA 1966 1967
■'L în abataje % 

în cărbune % 
în subteran % 
pe exploatare %'

100
lob
100
100

102,6
1013
100,6
103.2

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Turciei

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit marți, 14 martie, pe ambasa
dorul extraordinar și' plenipoten
țiar al Republicii Turcia în Repu

blica Socialistă România, Kamu- 
ran Gurun, în audiență de prezen
tare.

Cu această ocazie a avut loc a 
convorbire cordială.

LA $ WHERE

BILANȚUL TRIMESTRI
AL VA FI NEGATIV ?

pe orizontală și verticală, asigu
rarea aerajului precum și a condi
țiilor optime de lucru în- abataje. 
Premiza realizării . planului de 
producție considerăm că o consti
tuie, în primul rînd, asigurarea 
plasării în permanență a număru
lui de posturi planificate. Se re
marcă-faptul că la brigăzile ră
mase sub plan nerealizarea nor
melor de producție este o cauză 
secundară. Principala cauză a ră- 
mînerii unor brigăzi sub plan con
stă în nerealizarea posturilor pla
nificate și deci a producției, plani
ficate la brigăzile respective. Deși 
la ; începutul fiecărei luni se sta
bilește prin foaia de acord numă
rul de posturi necesare pentru o 
plasare completă, totuși acest lu
cru nu se asigură practic, din 
cauza absentării de la lucru a 
unui număr de muncitori mai 
mare decît cel prevăzut în coefi
cientul de prezență. Astfel. în anul 
1966 la E. M. Uricani s-au înre
gistrat 31 875 zile boală, revenind 
în medie pe muncitor un număr 
de 22 zile de boală pe an, ceea ce 
echivalează cu zilele de concediu 
ale unui muncitor pe an. De ase
menea, au mai existat 2 236 Zile 
nemotivate și 2185 zile învoiri 
care au condus la pierderea a 
peste 7 300 tone cărbune precum și 

. la dezorganizarea procesului de 
Droductie. Iată cîteva aspecte ne
prevăzute care făc ca. de regulă, 
posturile planificate unor brigăzi 
să nu se realizeze și în consecință 

.să nu se realizeze planul de pro
ducție . deși normele stabilite 
depășesc.

Ceea ce în etapa actuală

• Deja restanțe importante: cele 112 apartamente 
planificate nu se vor preda la sfîrșitul trime
strului I

• De acum întîrzieri de 15—30 zile la blocurile 
trimestrului II

^ Teoria cofrajelor glisante 
li Lipsesc: oameni, i

I
materiale, spirit de organizare

Glisarea blocurilor înalte, . cu 
multe etaje, este o operație mi
găloasă care trebuie pregătită te
meinic. Nu așa ca pe șantierele 
noastre. încă în toamnă, construc
torii petrileni au' început săparea 
fundației blocului I 3 cu 9 etaje 
și 120 garsoniere dar. abia acum sg 
toarnă betonul de planșeu pentru 
a se monta cofrajul. glisant. Acest 
cofraj este însă așteptat și Ia Uri
cani ’ Cînd va ajunge acolo ? Doar 
după glisarea din Petrila, în luna 
mai .' De asemenea, constructorii 
vulcăneni au cerut un cofraj gli
sant de tipul F de la petrileni. 
Cei de aici au dat jos cofrajul (cu 
care au ridicat ultimul bloc F) în
că la mijlocul lunii februarie. Dar 
constructorii vulcăneni nu l-au 
luat nici acum. De ce ? pentru 
că încă nu au turnat fundațiile la 
F. 1, F .2 și n-au pregătit plat
formă, pentru primirea eofrajuIUi. 
Și cînd te gîndești eă ii* trimestrul 
II blocul F 1 trebuie predat în fo
losință... Este adevărat că pe șan.- 
tiere lipsesc efective (zidari . și 
alți meseriași), că aprovizionarea < 
cu materiale lasă de dorit, dar 

.nici organizarea activității con
structorilor nu este la înălțimea ce
rințelor puse de volumul mare de 
lucru. •

Bilanțul trimestrului I va fi ne- » 
gativ la planul de predări. Condu
cerea Grupului II construcții să 
analizeze -cu toată seriozitatea si
tuația actuală pentru a nu com
promite și planul de predări pe 
trimestrul II, pe prima jumătate- a 
anului. Trebuie impulsionată mai 
mult munca pe șantiere, pentru 
realizarea volumului de lucrări din 
planul fizic, a planului valoric. 
Se impune de urgență betonarea 
tuturor fundațiilor -de blocuri ,a- 
flate în săpături — Uricani — 
I 1; Lupeni — A 8. Vulcan Fl, F 2, 
D 7; Petrila — D 1, D 6 și altele 
de ne șantierele Văii Jiului. Be- 
tonî.nd fundațiile, nu mai există 
pericolul ca ploile de primăvară 
să le surpe și se pot începe lu
crări de canalizări, drumuri etc. 
De asemenea, trebuie puse urgent 
în lucru toate centralele și puncte
le termice prevăzute pe acest an, 
pentru a nu se intra iarăși 
strucția lor în... iarnă!

Timpul primăvăratec 
acum folosirea extensivă a 
mului de șantier... compensînd asț- 
fel într-o măsură lipsa de efectiv.

Folosind cu pricepere cele două 
săptămîni rămase pînă Ia sfîrșitul 
trimestrului,, să se execute un vo
lum cît mai mare de lucrări pen
tru ca pe trimestrul nou restanța 
să fie cît mai mică, îneît să se 
poată recupera.

603 apartamente trebuie predate 
la sfîrșitul semestrului I !■

Primul trimestru al anului a 
pus în fața constructorilor de pe 
șantierele de locuințe ale Văii Jiu
lui sarcini deosebit de importante : 
predarea în folosința oamenilor 
muncii a blocului D 8 din Vulcan 
și a blocului F 4 Petrila cuprin
zând un total de 112> apartamente. 
In aceeași perioadă de timp mai 
trebuiau puse în lucru un număr 
de alte 8 blocuri cu un total de 
491 apartamente, care urmează să 
fie predate în folosință în cursul 
trimestrului II. Deci, în acest prim 
trimestru ’ trebuie puse bazele rea
lizărilor și pentru trimestru] II. 
chiar și al III-lea...

Au trecut deja două luni și ju
mătate din acest trimestru. Bilan
țul constructorilor nu este însă 
pozitiv : față de situația existentă, 
nici unul din cele două blocuri nu 
va putea fi prădat la 4flicitul lu
nii curente... Deci, 112 familii Vor 
aștepta degeaba căminele lor noi ' 
Situația însă nu-i mai bună nici 
la cele 491 apartament cane sînt 
în pregătire pentru trimestrul II. 
Astfel, la blocul - A 1 din Lupeni 
încă nu sînt t&ncuițe toate eta
jele, la blocul F 4 din Vulcan de 
abia a început glisarea iăr la F 1 
nu s-a terminat încă fundația, la 
blocul I 3 din Petrila de abia acum 
se fac pregătiri de glisare... In ge
neral, există deja la diferitele o- 
biective întîrzieri de 15-30 zile față 
de., graficul propriu al șantiere-

Procentul de realizare a norme
lor prezintă o dinamică 
dentă, ajuhgîndu-se actualmente 
la. un vădit dezacord între mări
mea normei 
de creștere 
abataje și pe 
anul 1966 —■ 
de realizare 
taje a fost de 
nivel nu a asigurat realizarea pro 
ductivității muncii în abataje de
cît în proporție de 98,9 la sută. 
Totuși 
tare a 
seama 
productivitatea în abataje.

La actuala dotare tehnică, creș
terea normelor de producție poate 
fi realizată printr-o organizare 
superioară a locului de muncă, a_ 
sigurarea continuității transportului

productivitate pe ex-
3,2 la sută nu se va

Sporul 
ploatare 
asigura numai pe baza creșterii ei 

- în abataje, în cărbune sau în sub
teran, ci în principal pe seama 
trecerii unei părți a efectivului 
auxiliar la locurile de muncă de 
bază.

I.a actuala structură, creșterea 
de 3,2 la sută a productivității pe 
exploatare trebuia asigurată prin 
creșterea productivității muncii în 
abataje cu cca. 8 la sută. Con
cluzia care se desprinde este ca, 
pentru anul 1967, actualul nivel 
âl ‘ normelor planificate nu mai 
constituie o forță mobilizatoare și 
că îndeplinirea lor nu mai asigură 
realizarea productivității muncii 
în proporție corespunzătoare. In 
consecință este necesară stabili
rea lor pe baze tehnice reale.

de 
de ascen- 

' ' "e 
între mări- 

planificate și sarcina 
a productivității în 
exploatare. Astfel, în 
deși nivelul mediu 
a normelor în aba- 

123 la sută, acest

productivitatea pe exploa- 
fost realizată dar nu pe 

principalului factor —

Cu mîinile harnice 
ale tinerilor

In cinstea celei de-a 
45-a aniversări a creării 
U.T.C.. tinerii din Va
lea Jiului au strins și 
predat la I.C.M. 355 to
ne fier vechi, în valoa
re de circa 50 000 lei. 
Cantitatea aceasta a 
fost colectată în perioa
da 1 ianuarie — 10 mar
tie.

Totalul orelor de 
muncă patriotică pres
tate de tineri pînă la 
această dată se ridică 
ia 6 250. In acest timp 
tinerii au strîns 
vechi, au participat
dezăpezirea orașelor 
a alte acțiuni.

NEGRUȚ MARIA 
corespondentă

fier 
lâ 
și-

Rîndurile de că
rămidă și mortar, 
ale complexului 
comercial din Pe- 

■ ttila, sporesc me
reu La această
lucrare brigada 
lui Ilina loan 
și-a depășit sar
cinile de plan în 
luna februarie cu 

35 la sută

Ing. Eugen COLIBABA, 
șeful E lyt. Uricani

(Continuare în pag. a- 2-a]

cu con-

„De la San Remo 
la Mamaia6'

Ansamblul de estradă „Optimiștii" al Asocia
ției nevăzătoriior din România iace un turneu 
oficial prin Valea Jiului cu concert-spectacolul 
„De la San Remo la Mamaia". Ansamblul, format 
din 18 persoane, are în repertoriu cele mai bune 
melodii de muzică ușoară prezentate la festiva
lurile de ia San Remo și Mamaia din anul 1966, 
cuplete muzicale, momente vesele.

După ce aseară „Optimiștii" au fost aplaudați 
la scenă deschisă în sala Palatului cultural din 
Lupeni, ei vor prezenta azi două spectacole la 
Vulcan, în sala clubului muncitoresc, și mii nu» 
două la Casa de cultură din Petroșani.

Regia spectacolului aparține lui Traian Mora
rii, iar direcția muzicală Iui Walter Vogel. Cu
pletele muzicale, momentele vesele și prezenta
rea spectacolului sînt susținute de Ane Marie 
Stratulat și Guță Ștefan. Dintre interpreți subli
niem pe Eugen Machedon, Mihai Petcu, Marga
reta Barabaș, Coca Anatol și aceeași Ane Marie 
Stratulat.

Ouă la pachet
O.O.V.L.F. vinde ouă. 

Le vinde și ambalate; 
în cutii a cite 10 ouă. 
Așa Cere comerțul civi
lizat. Unitățile O.O.V.L.F. 
din Petroșani nu se 
mulțumesc cu califica
tivul „civilizat". Vor un 
comerț super Civilizat.
Pentru zece ouă dau și 
două cutii de carton a 
50 de bani bucata. Dar 
nu le vînd cu ouă in 
ele. Ouăle le pui în pla
să și cartonul
în buzunar. Că 
n-ai ce face cu 
fost cândva cutie, 
e carton bun de 
cat. Și banii dați
sînt tot bani aruncați 
Dar de ce să-i arunce 
cumpărătorul ? Mai bi-

ne să arunce cei de la 
O:O.V.L.F. la gunoi ast
fel de practici.

t

îl,, bagi 
fi așa 
el. A 
Acum 
arun- 
pe el

Omul 
cu pantaloni 
scurfi

E mărunt de statură. 
Un metru de material 
îi ajunge pentru o pe
reche de pantaloni. Și-a 
cumpărat omul stofa și 
a ■ intrat cu ea la coope
rativa „Jiul", - unitatea 

■ de croitorie nr. 24. Era 
șef de schimb, Rîșno- 
veanu Gheorghe. l-a 
luat măsura și l-a ru
gat să treacă vineri. 
Omul a trecut. L-a in
vitat pentru miercuri. 
Omul a venit. • Și-a. luat 
bucuros pantalonii, a 
plătit bucuros și (tot

nu i-a
Cînd

Și .
l-a 
ve- 
co- 
cu

bucuros) șeful 
eliberat chitanță, 
i-a îmbrăcat acasă 
s-a uitat în oglindă 
cuprins duioșia, li 
neau în minte anii 
pilăriei cînd umbla
pantaloni scurți. l-a dus 
înapoi. „Se face — i-a 
spus croitorul. Mai dați 
25 de lei și se face. 
A-ntîia se face ! (a-ntîia 
e categoria unității). 
Peste 5 minute sînt ga
ta". Ah, minute de fri
zer, de cizmar, de croi
tor !... I-a ridicat după 
o lună și trei zile. Și 
tot scurți. Nimeni nu se 
mai atinsese de ei. O-

Dumitru GHEONEA 
. Ion CIOCLEI

Flaviu ISTRATE

(Continuare în pag. a 3-a)

i

I

permite 
progra-

MIHAI - ȘTEFAN.
1

In numărul de azi:
. S CADRAN tehnîco-econo- 

mic
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în Italia a pre-• Vizita
ședintelui C.S.P., Maxim
Berghianu
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CADRAN tehiiico-ecoswinic
Co dotarea actuală, cu cheltuieli 
materiale mal miel ABATAJELE 
POT PRODUCE MAI MULT
Starea de lucruri de la noi 
ți măsurile preconizate

primordiala: FOLOSIREA RAȚIO
NALĂ A FORȚEI DE MUNCĂ

(Urmare din pag. 1)

stituie o măsură eficace în reali
zarea productivității muncii o 
constituie — așa cum s-a amin
tit — optimizarea proporției efec
tivului auxiliar în totalul efecti
vului, In acest , scop, la E. M. Uri- 
qani S-a inițiat o acțiune de depis
tară a posturilor care nu condi-

EEECTIV MEDIU 
SCRIPTIC TOTAL %’
— în abataje %
— preg. cărbune %
— rest, subteran %
— la suprafață %

Analizînd evoluția productivi
tății muncii din abataje înspre 
suprafața minei determinăm fa
zele la Care se produc reduceri 
însemnate de productivitate. Dacă

PRODUCTIVITATEA

în abataje % 
în cărbune % 
în subteran % 
pe exploatare %'

Rezultă că în general la un 
muncitor din abataj sînt necesari 
în medie încă 2,5 muncitori auxi
liari din care în medie 2 în sub
teran. Tendința de reducere a per
sonalului auxiliar conduce la re
ducerea decalajului existent între 
mărimea productivității pe exploa
tare și mărimea acesteia în aba- 
tâje. In anul 1967 această redu
cere se realizează numai pe seama 
reducerii efectivului auxiliar de 
Ja suprafața minei și plasarea sur
plusului în subteran la abataje și 
la,alte activități. Este o măsură pe 
care o considerăm utilă și care 
Va. conduce la realizarea produc
tivității pe exploatare deși pro
ductivitatea în abataje nu va creș
te corespunzător.

In privința calității producției, 
lâ E. M. Uricani măsurile preco
nizate pînă în prezent nu au dat 
rezultate scontate, fapt pentru 
care norma admisă la cenușe a 
fost depășită cu regularitate cu 
cea. 2-4 la sută. In anul 1966 mina 
a avut rebutate peste 18 000 tone, 
rămînînd astfel sub clan la pro
ducția netă cu peste 5 000 tone.

Pentru anul 1967. o dată cu 
dezbaterea cifrelor de plan s-a 
întocmit un plan de măsuri menit 
să asigure încadrarea exploatării 
în norma internă de calitate. Pî- 
nă în prezent acest lucru nu a 
fost posibil de realizat, depășindu-

UN SIMPLU CALCUL
Cînd vorbim de do

tarea tehnică b ex
ploatărilor miniere a- 
vem în vedere sute de 
milioane de lei. De e- 
xemplu, valoarea uti
lajelor din dotarea 
E. M. Lonea se ridică 
la peste 177 milioane 
lei. E puțin ? Nu !

Noi afirmăm că am 
mecanizat în întregime 
transportul în abataj. 
Așa este. Dar dacă ne 
întrebăm: cu ce efi
ciență ? Răspundem... 
tnai încet.

Sau să ne punem 
întrebarea: ce diferen
ță este, de exemplu, 
între crățir, roabă sau 

vagonetul de lemn ?
Dotarea actuală a 

minelor ridică și ase
menea probleme. Să 
luăm, de pildă, mina 
Aninoasa. In inventa
rul ei există ISO de 
transportoare cu racle- 
te. Planul de produc
ție este de 2 900 vago- 
nete. Dintr-un calcul 
aritmetic foarte simplu 
reiese că încărcătura 
normală pe un trans
portor este de 6,5 tone 
de cărbune 4?e Schimb 
(transportor din dota- 

ir», m în mi
nă).

Se pune problema:

ționează în mod direct mărirea 
productivității muncii și trecerea 
lor la activitatea de bază, asigu- 
rîndu-se în acest fel plasarea com
pletă a fiecărei brigăzi de la a- 
bataje cu posturile planificate.

Care este la ora actuală propor
ția între efectivul de bază și cel 
auxiliar rezultă din următoarele 
date :

1966 1967

100,0 100,0
32,5 33,4
10,1 9,8
29,0 35,5
28,4 214

considerăm productivitatea în aba
taje 100 la sută, rezultă pentru 
perioada 1966 și 1967 următoarele 
mărimi ale productivității în ra
port cu cea din abataje : 

1966 1967

100,0 100,0
92.1 91,1
51,0 50,0
40,0 40,6

se norma internă pe luna ianua
rie cu 3,4 la sută și pe februarie 
cu 4 la sută. Concluzia care se 
desprinde este că nu se alege șis
tul vizibil în abataje, iar efectivul 
plasat la banda de claubaj pentru 
alegerea șistului vizibil este insu
ficient.

Considerăm că șefii de sectoare 
au ignorat complet problema ca
lității cărbunelui și că, în goana 
după realizarea cu orice preț a 
planului de producție, calitatea a 
fost neglijată.

in vederea remedierii acestei ca
rențe se impune de urgență reîn
ființarea postului de tehnician cu 
problema calității ale cărui atri
buții să se desfășoare în subteran 
și care să fie investit cu toate 
prerogativele în aplicarea de mă
suri concrete de încadrare în nor
mă de calitate. De asemenea con
siderăm că âsistența tehnică în 
abataje — începînd de la maistrul 
minier și plnă la șeful de sector 
nu au avut pînă în prezent în a- 
tenție modul cum se aplică mă
surile de încadrare în norma de 
calitate si nu au avut obligația să 
prezinte rapoarte conducerii de 
modul cum se aplică aceste mă
suri. Pe viitor — paralel cu pro
blemele curente — se va analiza 
și modul de aplicare a măsurilor 
care să conducă la încadrarea ex
ploatării în norma internă de ca

ce am realizat în plus 
față de roabă sau va
gonetul de lemn 2 Am 
realizat un consum 
superior de energie e- 
lectrică, am ușurat 
munca oamenilor la în
cărcare, am sporit con
sumul de metal pe 
1000 tone. Dar, ca e- 
conomiști, trebuie să 
acționăm pentru ca 
întreaga dotare tehni
că a minelor să-și spu
nă cuvîntul.

Altcum vom plăti a- 
mortismente, vom avea 
în magazie utilaje ca
re nu ne trebuie, vom 
încărca prețul de cost, 
vom...

litate, fiind singura problemă ca
re încă nu a fost rezolvată și 
care eclipsează întreaga noastră 
activitate.

NOTA REDACȚIEI

Articolul tov. inginer Coliba- 
ba ridică probleme importan
te în legătură cu rezervele de 
creștere a productivității mun
cii.

✓
Pe colectivele exploatărilor 

miniere le interesează, în cea 
mai mare măsură, ce se va 
face în abataje pentru crește
rea productivității muncii.

Există și o altă problemă: 
Prin plan s-a prevăzut ca în 
acest an să crească efectivul 
în subteran la E. M. Uricani 
de la 29 Ia sută la 35,5 la sută. 
Este o creștere foarte mare, 
care nu poate fi justificată de 
organizarea rațională, științifi
că a producției.

Am dori ca C.I.T. de la Uri
cani să analizeze această pro
blemă și să-și spună cuvintul.

La Iscroni, în apropierea gării, se construiește un modern depozit 
de materiale, destinat minei Aninoasa.

Utilaje noi
De Ia începutul lunii martie 

a. c. zestrea tehnică a exploa
tărilor noastre miniere s-a îm
bogățit cu noi utilaje. In a- 
ceastă perioadă, exploatările 
noastre au fost dotate cu încă 
10 pompe submersibile de tip 
U/100/6. Minele Vulcan și Lu- 
peni au primit încă două re- 
comprimatoare de aer compri
mat. Au mai sosit, de aseme
nea, 10 transportoare TP-1, 15 
transportoare SKR-11 și un 
transportor TR-3 care a fost 
repartizat minei Paroșeni. Tot 
în această perioadă au mai so
sit 46 ventilatoare noi, din ca
re 27 pneumatice și 19 cu ac
ționare electrică.

In sfudiu; gradul 
de explozivitate 
a minelor noi

Un colectiv de cercetători aî 
laboratorului praf-metan-dega- 
zare de la I.C.S.M. a luat în 
studiu determinarea gradului 
de explozivitate a prafului de 
cărbune în minele noi deschise

Sarcina fundamentală pusă de 
Plenara C.C. al P.C.R. — din de
cembrie 1966 în fața unităților in
dustriale — obținerea unei efi- 
ciențe economice sporite — recla
mă măsuri multiple pentru per
fecționarea organizării producției 
și a muncii, pentru folosirea ra
țională a forței de muncă, a efec
tivelor. Ce denotă o analiză la a- 
cest. capitol după cele două luni 
scurse de la începutul acestui an ?

Pe ansamblul 
economiei Văii 
Jiului unitățile 
noastre au lu
crat în cele două 
luni eu 425 oa
meni în plus, iar în luna februa
rie efectivul mediu scriptic pla
nificat a fost depășit cu 377 de 
oameni. Unitatea care a contri
buit în cea mai mare măsură ia 
această situație, cu totul necores- 
punjzătoare, e Combinatul carbo
nifer. Pe luna februarie C.C.V.J. 
a lucrat cu un plus de efectiv de 
587 de oameni, iar pe cele două 
luni cu 558 de oameni. Au mai 
avut depășiri la efectivul mediu 
scriptic și I.O.I.L. care a lucrat cu 
11 oameni peste efectivul planifi

CRONICĂ

AGENDĂ
din Valea Jiului (deocamdată 
Dîlja și Paroșeni) și a celor 
din cadrul întreprinderilor mi
niere Oltenia, Țebea și Comă- 
nești. Scopul studiului este a- 
cela de a asigura elaborarea 
de măsuri optime în vederea 
prevenirii și combaterii ex
ploziilor de praf de cărbune. 
Pină acum, au fost stabilite 
programele de lucru pe uni
tățile beneficiare, locurile de 
unde se colectează -robele 
medii de cărbune si de praf 
de cărbune în suspensie și în 
depunere. După colectarea pro
belor medii urmează determi
narea gradului de explozivitate 
la tunelul experimental al sta
ției.

In paralel 
cu procesul 
de învâtămînl

La Institutul de mine din 
Petroșani se desfășoară, în pa
ralel cu procesul de învăță- 
mînt, elaborarea temelor de 
cercetare științifică înscrise în 
planul pe anul 1967. Temele au 
fost repartizate pe capitole, 
fixindu-se termene de execu

cat și I.L.L. care în luna ianuarie 
a avut un plus de 173 de oameni.

întrebarea care se pune e ur
mătoarea :• este justificată această 
depășire a planului de forțe de 
muncă, este ea acoperită prin rea
lizările obținute la principalii in
dicatori economici ? Nu ! Și iată 
de ce. Planul productivității mun
cii n-a fost realizat în cele două 
luni nici pe ansamblul economiei 
și nici de către C.C.V.J. Astfel, 

pe ansamblu, in
dicatorul de pro
ductivitate a fost 
realizat doar în 
proporție de 98,9 
la sută (98,1 la 

sută în luna februarie) iar pe
C.C.V.J.  doar în proporție de 98,1 
la sută (97,3 la sută în luna fe
bruarie). Un alt indicator care, de 
asemenea, nu a fost îndeplinit e 
planul producției globale care pe 
C.C.V.J. a fost realizat în perioa
da analizată doar în proporție de 
99,6 la sută.

Așadar, nici o justificare pentru 
„plusul" de efective, ci dimpotri
vă. Sporirea eficienței activității 
economice a unităților noastre in
dustriale reclamă o folosire mai 
judicioasă a efectivelor, și, în pri
mul rînd, încadrarea în planul le 
forțe de muncă. Că în ceea ce pri
vește folosirea rațională a forței 
de muncă în unitățile noastre per
sistă încă o seamă de lacune este 
atestat și de situația absen
țelor. Astfel, in timp ce pla
nul forțelor de muncă a fost 
depășit în proporțiile» amintite, în 
luna februarie, în unitățile noas
tre economice s-au înregistrat 
2 377 absențe nemotivate. Cele mai 
multe, respectiv, 2 153 absențe ne- 
motivate s-au înregistrat în ca
drul unităților C.C.V.J. In fine, la 
acestea s-ar putea adăuga și în
voirile, concediile de boală etc. 
precum și pierderile din cauza 
nefolosirii din plin a timpului de 
lucru. Ceea ce e însă esențial : în 
unitățile noastre economice exis'1', 
încă numeroase rezerve pentru 
a face pași înainte pe linia folosi
rii mai raționale a efectivelor, 
pentru încadrarea în planul forțe
lor de muncă.

I. D.

ție și responsabilități pentru 
fiecare capitol.

De asemenea, se redactează 
devizele de materiale necesare 
pentru fiecare problemă de re
zolvat, iar pentru temele de 
cercetare științifică care nece
sită încheierea de contracte 
cu beneficiarii se întocmesc 
devize valorice estimative de 
materiale și manoperă.

Instalare de spălat 
cărbunele în mină

Una din realizările cele mai 
importante ale Institutului cen
tral de mine din Katowice 
(R.P.P.) este construirea unei 
instalații de spălare a cărbu
nelui in mină. Trei agregate 
au și fost instalate în minele 
„Debiensko", „Andaluzja" și 
Makoszowy".
Spre deosebire de instalațiile 

normale de spălare, instalația 
din fundul minei lucrează a- 
proape de zăcăminte și nu la 
suprafață. Separarea sterihP ii 
de cărbune, care se race di
rect în fundul minei, permite 
să se extragă la suprafață căr
bune curat, sterilul fiind folo
sit direct la locul respectiv 
pentru susțineri. Instalația 
pentru spălat cărbunele în fun
dul minei este, după părerea 
specialiștilor, cea mai impor
tantă realizare din ultimii ani 
în domeniul tratamentului me
canic al cărbunelui.
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Anomalii în FOLOSIREA
SPAȚIULUI LOCATIV

In ultimii ani, numeroase blo
curi moderne au întregit arhitec
tonica orașului Vulcan, s-a extins 
mult spațiul de locuit. Pentru buna 
gospodărire a. spațiului de locuit 
au luat ființă 47 comitete de lo
catari și au fost numiți 12 de
legați de clădiri. Deci, un numeros 
activ obștesc care poate să contri
buie din plin la întrebuințarea 
corespunzătoare a fondului de lo
cuit. Din acest activ, tovarăși ca 
Danciu loan (blocul D 5), Gavriliu 
Laura (blocul E 5), Palode Maria 
(blocul D 5), Sterpu Olga (blocul 
E 2), Ilie Constantin (blocul D 13). 
Butușină Maria (blocul 3), lonutaș 
Elena (blocul 9 T), Kiraly Zoltan 
(E vest) au justificat în bună mă
sură încrederea care li s-a acor
dat

Dar, pentru că multe comitete 
de locatari sînt inactive, nu țin o 
legătură strînsă cu administratorii 
de clădiri de la I.L.L., cu secția 
de gospodărie a Sfatului popular 
orășenesc au lpc numeroase aba
teri de la normele de folosire a 
locuințelor Iată numai cîteva ca
zuri.

La blocul D 10, locatarii apar
tamentelor 22 și 23 se întorc de
seori cu, prea mult chef acasă, tul-
bură liniștea celorlalți locatari de 
pe scară ajungînd să spargă ușa 
cu securile. Radu Constantin, Ru- 
doran Ana, Slabu Gheorghe. Co- 
jocaru Gheorghe, Nichifor Ilie, Tă- 
răban Dumitru au uitat robinetele 
deschise inundînd în repetate rîn-
duri apartamentele vecine și casa 
scărilor provocînd astfel pagube 
vecinilor și deteriorînd avutul 
obștesc. Alți locatari ca Dina Ion 
(blocul II), Chirilă Gheorghe (blo
cul F), Zaharia Gheorghe (blocul 
D 52) au rezervat cîte o cameră 
pentru depozitarea unei lăzi cu 
făină, a unul porc afumat sau 
chiar pentru păsări. Costea Du
mitru, din blocul E 4, a transfor
mat o cameră în depozit pentru 
materiale de construcție. Toader 
Constantin și Binder Adalbert, lo
catari ai microraionului II, țin în 
cîte o cameră butoaie cu varză și 
lăzi cu cartofi. Din rîndul celor 
care provoacă dezordine în blocuri 
fac parte și Goidan Mihai (F 8). 
MAtocea Mircea (D 13), Marian 
Gheorghe (A 61), Larian Petru (53 
1/9), Petcu Vasile, (A 61), Brisu- 
iung Elena (A 61).

Consider că asemenea abateri
1 de la conviețuirea în comun, lipsa 

de grijă față de fondul locativ își
1 au explicația și în faptul că unii 
I membrii ai comitetelor de locatari 

ca Ionașcu Florea. Vlădulescu Va
sile, Navrady Petru, Nagy Dezide- 
riu, Cucu loan, Nicula Aurel, Su- 
eiu Vasile, Paraschivoiu Gheorghe 
nu-și duc sarcinile la bun sfîrșit, 
nu se ocupă de educarea locata
rilor iar unii deputați și lucrători 
de la sfatul popular al orașului

- nu coordonează și îndrumă cu su- 
' ficient simț de răspundere actlvi-

Consfătuire 
cu posesorii 
de vehicule auto-moto

Serviciul circulației din Miliția 
orașului Petroșani organizează o 
consfătuire cu posesorii de auto
turisme, motociclete și motorete. 
La această ședință sînt invitați să 
participe toate persoanele din Pe
troșani, Aninoasa, Iscroni. Banița, 
Petrila și Lonea deținători de ve
hicule auto-moto, la consfătuire dis- 
cutindu-se probleme deosebit de 
importante legate de circulația pu
blică.

Ședința va avea loc în ziua de 
duminică, 19 martie, ora 9 dimi
neața, în sala Constructorul (str. 
30 Decembrie) din Petroșani. 

tatea comitetelor de locatari. Mul
te din aceste neajunsuri se datoresc 
și , conducerilor unor întreprinderi 
și instituții care repartizează a- 
partamente • fără a verifica sufi
cient raportul dintre numărul per
soanelor și spațiul ce se acordă.

Toate aceste anomalii au drept 
urmare utilizarea nerațională a 
spațiului de locuit, chiar degra
darea acestuia — după cum s-a 
putut constata. Iată de ce cred că 
ar fi bine dacă organele de resort 
de la Sfatul popular al orașului 
Vulcan, de la I.L.L., deputății din 
circumscripțiile orașului ar acorda 
mai multă atenție modului în care 
se repartizează, folosește și păs
trează spațiul de locuit; să reac
tiveze toate comitetele de locatari 
pentru ca acestea să devină factori 
de bază în formarea, în rfndul 
tuturor locatarilor, a unei opinii 
sănătoase față de bunul obștesc, 
față de casa în care locuiesc.

Olga VÎTCĂ
redactor

Centrul de radioficare al orașului
Vulcan

CONSEMNĂM • AVIZĂM 
DEZAPROBĂM

(Urmare din pag. 1) 

mul nu dăduse cei 25 de lei. A- 
semenea „croială" nu vine bine 
clienților. Și-apoi operativitatea... 
a-ntiia. Totul e... cusut cu ață albă.

Motiv de meditație
Szatmari Arpad din Petroșani 

și-a găsit niște prieteni buni în 
familia Șerban de pe strada Bar
bu Delavrancea. Om practic, și cu 
cazier la activ, s-a gîndit că din 
prietenia aceasta s-ar putea stoar
ce citeva profituri. A studiat bi
ne locuința și obiectele din casa 
prietenului. Mai tare ca orice l-a 
ispitit butelia de aragaz. A aș
teptat momentul cină familia Șer
ban nu era acasă, a intrat, a înșfă
cat butelia și pe-aci ți-e drumul. 
Gu asta însă i s-a înfundat. Ara
gazul e un gaz cu miros urît și 
cum pungășia lui Szatmari era

TELEVIZIUNE
15 martie

14,00 Transmisie de la Stadio
nul „23 August" a în- 
tîlnirilor de fotbal dintre 
echipele Rapid — Pro
gresul și Dinamo Bucu
rești —- Steaua.

18,00 Pentru cei mici: A.B.C. 
— De ce ?

18.25 Pentru tineretul școlar: 
Antologie școlară : Calis- 
trat Hogaș.

18.50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20. Buletinul meteorologic.

| 19,23 Aventurile lui Robin
Hood.

19.50 „Gong" — emisiune de 
actualitate. teatrală.

20,15 întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă — 
emisiune de știință.

20,45 Anotimpurile... în 8 me
lodii —- emisiune muzi
cală cu : Elena <Saragiu, 
Luminița Dobrcscu și 
formația „Andantfno".

21,10 Față-n față : Telefoane 
și abonați.

21.50 „Bal la operetă" — 
transmisiune de la Sofia.

22,35 Telejurnalul de noapte. 
| 22,50 închiderea emisiunii.

Printre 
buturugi 
și rădăcini

In toamna anului 
1966, Șantierul nr. 5 in
stalații, cu sediul in 
Petroșani, a început să 
sape un canal lingă 
drumul care leagă ora
șul Vulcan de satul 
Dealul Babii. Scopul să
păturilor : de a instala 
o țeava de aducțiune a 
apei de la un piriu. 
Iată ce urmări au a- 
vut însă aceste lucrări 
pentru cetățenii din sa
tul nostru.

Pe o porțiune de 1,5 
km, șoseaua a fost dis
trusă, podețele au dis
părut, pămîntul scos 
din săpătură a fost în
tins pe drum, încîf nici 
autobuzul nu mai poate 
circula spre Dealul Ba
bii. Deoarece nu a fost

cu o butelie de aragaz a fost re
pede prins. Organele de miliție i-au 
stricat prietenia cu familia Șerban. 
Acum, aceasta din urmă meditea
ză la înțelepciunea unui proverb 
vechi: „Ferește-mă doamne de 
prieteni". De prieteni ca Szatmari.

Mină lungă
Mateș Nicolae a fost numit ges

tionar la magazinul de mobilă din 
Vulcan în iulie 1966. S-a făcut 
repede renumit. A adunat cit a 
putut. Mina lui lungă a delapidat 
pînă la sfîrșitul anului 1966 peste 
150 000 lei (!). Trebuie să recu
noaștem, e o sumă destul de fru
moasă pentru care merita și el 
ceva. Oamenii n-au stat de... lemn, 
l-au ghicit gîndurile și l-au pus 
la... oprit. Acum el folosește mo
bila dintr-un loc anume. E meritul 
lui. Banii erau ai statului.

PROGRAM DE RADIO
16 martie

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 A- 
GRARĂ; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 7,15 Dialog 
cu muzica ușoară; 7,30 Muzică u- 
șoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 
Emisiune de folclor,- 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 RADIOMAGAZINUL 
ASCULTĂTOARELOR; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,15 „Dobroge, mân
dră grădină" — emisiune de fol
clor; 10,30 RADIORACHETA PIO
NIERILOR; 11,00 Selecțiuni din o-

CINEMATOGRAFE
16 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Mondo Cane seria I-Il; Republica ; 
Sanjuro; PETRILA : Inspectorul; 
LONEA — 7 Noiembrie: Ianoșik 
seria I-II; Minerul : Fantomele se 
grăbesc,- L1VEZENI : Barcagiul;
ANINOASA ; Gentlemenul din Co- 
cody,- LUPENI — Cultural: Dacii.

protejat talazul drumu
lui, acesta este acum 
presărat cu buturugi și 
rădăcini iar cîțiva stilpi 
de înaltă tensiune sînt 
amenințați să se răs
toarne. Canalul de 
scurgere d apei fiind 
astupat, s-a format un 
noroi de te apucă groa
za cind trebuie să mergi 
pe acest drum.

Tovarăși constructori I 
A venit primăvara și e 
timpul să reparați ce 
ați stricai. Locuitorii 
din Dealul Babii vă aș
teaptă să faceți în așa 
fel ca să nu mai umble 
printre buturugi și ră
dăcini.

ION ALIONESE 
deputat, orașul Vulcan

A apărut nr. 2 
„PROBLEME

Din cuprins :

Petre Blajovlci — Perfecționa
rea continuă a activității de con
strucții — factor principal în rea
lizarea investițiilor.

Gh. Siclovan și Gh. Sica — Mo
bilizarea rezervelor de reducere și 
eliminare a pierderilor în economie.

D. Fundătură — Ridicarea nive
lului aprovizionării tehnico-mate- 
riale.

Dr. I. Anghel — Cu privire la 
planificarea economiei țărilor capi
taliste dezvoltate.

DIN PLANUL INSTITUTULUI DE 
CERCETĂRI ECONOMICE

P. Rotară și Gr. Corlan —- Efi
ciența economică a, investițiilor și 
factorul timp.

ECONOMIA ȚARILOR ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE

S. Rugea — Comerțul invizibil 
al țărilor subdezvoltate.

SCHIMB DE PĂRERI

E. Schmidt — Indicatorii de efi
cientă economică în industrie.

pereta „Voievodul țiganilor" de 
Johann Strauss,- 11,20 CĂRȚI CA
RE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Cîntă 
formația Jancy K&rbssy,- 11,45 Me
lodii populare ascultate mereu cu 
plăcere,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,10 Concert 
de estradă; 12,30 Aici, Tirgu Mu
reș I; 12,50 In ritm de tarantelă; 
13,00 Varietăți muzicale; 13,30 în
tâlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concertul melodiilor de neui
tat; 15,00 Orchestra de muzică 
populară „Miorița" din Brașov; 
15,30 Casa de discuri Electrecord 
prezintă recitalul sopranei Lya Hu- 
bic; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Muzică 
ușoară de Ion Vasilescu,- 16,40 Frag
mente din opera „Madame Butter
fly" de Puccini; 17,10 DE LA FRES
CELE VORONEȚULUI LA COLOA
NA INFINITĂ. Case țărănești; 17,30 
Poezia românească și muzica; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI: 18,03 IN JU
RUL GLOBUȚUI; 18,15 Varietăți 
muzicale; 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI; 19,00 SEARĂ PENTRU 
TINERET; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ. Continuarea emisiunii sea
ră pentru tineret; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 O melodie, trei interpreți; 
22,55 Albumul melodiilor lirice,- 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Comunistul Conea Iosif este frezor in secția mecanică 
de la U.R.U.M. Petroșani. Freza se supune docilă co- 
.menzilor lui sigure, iar piesele necesare unei mașini 

de extracție ies ca pe bandă și de bună calitate
Foto : N. MOLDOVEAN®

al revistei 
ECONOMICE**

ÎNSEMNĂRI

Gh. Ruscanu — Oportunitatea și 
utilizarea rațională a investițiilor 
nenominalizate.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE
Dr Constantin tonescu — Un 

sprijin prețios în extinderea folo
sirii tehnicii moderne de calcul in 
lucrările statistice (M. Mănescu, M. 
Bulgaru, V. Biță, G. ^rama, V. 
Pescaru : Mecanizarea și automati
zarea lucrărilor de calcul statistic; 
Editura didactică și pedagogică).

P. Grigorescu — Contribuții ro
mânești de sociologie a educației’ 
(Cercetări sociologice contempora
ne,- Editura științifică).

INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE
A. Verniceanu — Lucrările se

siunii generale a Academiei.

I. C. R. M.
PETROȘANI

sir. Republicii nr. 92

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA

— UN PLANIFICATOR I, la 
serviciul plan economic și or
ganizarea muncii. Condiții: 
Studii medii și 3 ani in func
ții economice.

— UN CONTABIL I, la ser- 
s jntabilitale. Condiții:
studii medii și 3 ani în func- 
ț” economice.

Informații suplimentare se 
pot primi la telefon 1954.

INSPECTORATUL 
ADAS 

PETROȘANI
Angajează urgent CONTA

BIL ȘEF cu un salariu de 1 650 
lei lunar. Condiții de angaja
re : studii medii și 5 ani ve
chime în funcții economice.
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VÎRTA iNTEUIURTiOMIlLn
Vizita In Italia a președintelui C. S. P., 
Maxim Berghianu

MIIEVEDERE E OlilllE - Walter Ulbricht și Willi Stoph 
POMPIDOJ au sosit Ia Varșovia

ROMA 14. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Marti dimineață, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a avut o întrevedere 
cu Giovanni Pieraccini, ministrul 
Bilanțului și Programării Econo
mice a Italiei.

Cu acest prilej, gazdele au făcut 
o expunere amănunțită asupra ac
tivității de planificare desfășurată 
în Italia, sfera de cuprindere și mo
dul de acțiune al planificării, o- 
biectivele urmărite și metodele fo
losite în acest domeniu. In pre
zent, activitatea de planificare și 
programare economică în Italia este 
concretizată într-un plan pe cinci 
ani 1966-1970.

La prînz, ministrul Giovanni 
Pieraccini a oferit o masă în cin

Sosirea la Moscova a cancelarului 
Josef Klaus
MOSCOVA 14-(Agerpres). — La 

14 martie a sosit la Moscova dr. 
Josef Klaus, cancelarul federal al 
Austriei, care, la invitația guver
nului sovietic, întreprinde o vizită 
oficială in U.R.S.S.

In aceeași zi oaspetele austriac 
a făcut o vizită lui Nikolai Pod-

La instalarea noului președinte al Braziliei
BRASILIA 14 (Agerpres), — In 

orașul Brasilia se fac ultimele pre
gătiri în vederea ceremoniei insta
lării noului președinte al Brazi
liei, mareșalul Artur Costa e Silva, 
ce va avea loc astăzi miercuri. 
Festivitatea va marca abolirea re
gimului provizoriu instaurat in 
aprilie 1964, după lovitura de stat 
câre a. înlăturat de la putere pe 
președintele constitutional Joao 
Goulart și intrarea în vigoare a 
unei noi constituții.

Intr-un comentariu consacrat a- 
cestui eveniment, corespondentul 
din Brasilia al agenției France 
Presse subliniază că „fără să se 
poată prevedea în mod practic ca
re va fi politica de perspectivă a 
guvernului Costa e Silva, pare si
gur că acesta nu va fi o simplă 
continuare a cabinetului mareșalu
lui Castello Branco".

Lupte violente în Vietnamul de sud
SAIGON 14 (Agerpres). — In 

regiunile din zona platourilor cen
trale ale Vietnamului de sud, în 
apropiere de frontiera cu Cam- 
bodgia. au avut loc în cursul zilei 
de luni lupte de o anvergură și de 
0 violență deosebită. Forțele pa
triotice au declanșat un puterni- 

stea oaspetelui român. Salutînd pe 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din România, în numele 
guvernului italian, ministrul italian 
a subliniat dezvoltarea legăturilor 
economice și comerciale între cele 
două țări.

Răspunzînd, Maxim Berghianu a 
subliniat că guvernul român mili
tează consecvent pentru promova
rea relațiilor și schimburilor multi
laterale cu toate statele.

Marti după-amiază, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, însoțit de Cor
nel Burtică și Mauriciu Novac, a 
avut o întîlnire cu Giusto Tolloy, 
ministrul comerțului exterior al 
Italiei. Au fost discutate probleme 
economice de interes reciproc.

gbrnîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Lujo Toncic, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, care îl înso
țește pe Josef Klaus, s-a întîlnit 
cu Andrei Gromîko, ministrul de 
externe al U.R.S.S. și a avut cu 
el o convorbire.

Cu 48 de ore înainte ceremoniei 
instalării președintelui țării, sena
torul Oscar Passos, președintele 
„Mișcării democratice braziliene", 
singurul partid de opoziție autori
zat, a declarat că partidul său tre
buie „să ducă un dialog" cu gu
vernul mareșalului Costa e Silva. 
Pe de altă parte, s-a anunțat că 
„Frontul amplu de opoziție", pa
tronat de fostul guvernator ai sta
tului Guanabara. Carlos Lacerda 
și fostul președinte al Braziliei. 
Juscelino Kubitschek, a dat publi
cității un manifest în care se pro
nunță în favoarea unei „pacificări 
politice", a adoptării unei politici 
de intensificare a dezvoltării eco
nomice a țării și a unei politici ex
terne independente. Manifestul cere 
„democratizarea țării" și o amplă 
amnistie politică.

atac împotriva pozițiilor diviziei 
a IV-a americane de infanterie. 
Din surse americane s-a anunțat că 
62 de soldați americani au fost 
uciși sau răniți, iar 5 dispăruți. In 
apropierea bazei de la Da Nang, 
patrioții au atacat, de asemenea, 
pozițiile trupelor saigoneze, provo- 
eîndu-le „pierderi grele".

PARIS 14. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Pascal, transmi
te : Președintele de Gaulle a I avut 
marți o întrevedere cu primul mi
nistru Georges Pompidou. După în
trevedere, răspunzînd întrebărilor 
ziariștilor, Georges Pompidou a de
clarat că, după părerea sa, președin
tele de Gaulle nu intenționează să 
procedeze la o remaniere guverna
mentală pînă la reînceperea acti
vității parlamentare. La întrebarea 
dacă el intenționează să-și prezinte 
demisia, .premierul francez a răs
puns negativ

Republicanii independenți, care 
împreună cu alte curente politice 
proguvernamentale s-au prezentat 
la actualele alegeri pe listele unice 
ale Comitetului de acțiune pentru 
cea de-a V-a Republică, au hotărît 
să constituie un grup distinct în 
Adunarea Națională.

Noua Adunare Națională se va 
întruni la 3 aprilie.

Alte mine din R.F.G. 
amenințate cu închiderea

BONN 14 (Agerpres). 
Fenomenul concentră
rii producției vest-ger- 
mane continuă să se 
manifeste cu pregnan
ță, măi ales în indus
tria cărbunelui. După 
cum a declarat preșe
dintele Uniunii indus
triașilor minieri din re
giunea Ruhrului, dr. 
Helmuth Burckhardt. 
in curînd urmează să 
aibă loc fuzionarea al
tor 26 de întreprinderi 
miniere. El a precizat 
că această concentrare

va îi însoțită de în
chiderea mai multor 
mine, avînd o produc
ție anuală între 30 și 
35 milioane tone. Tot
odată, Burckhardt a a- 
dăugat că este imposi
bil să se evite conce 
dierea unui mare nu 
măr de mineri. Măsu 
rile sînt prevăzute ir 
planul de reorganizare 
a industriei cărbunelui 
din Ruhr, plan care 
urmează să fie pus în 
aplicare în cel mai 
scurt timp.

[Me a găsii „vilii le lom" lo (ODlanmaiea 
sa la Mile dai a „ailal" fondul piodloiei
MADRID 14 (Agerpres). — Fos

tul premier congolez, Moise Chom- 
be, aflat în refugiu madrilen, s-s 
eschivat să comenteze hotărîrea 
prin care Tribunalul militar excep
țional de la Kinshasa l-a condam
nat la moarte pentru înaltă tră
dare. Poziția fostului politician 
congolez a fost exprimată însă de 
un purtător de cuvînt care a de
clarat luni seara că la Kinshasa 
„nu a fosț respectată nici un fel 
de formă de procedură din partea

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 
Varșovia au sosit marți dimineață 
într-o vizită oficială Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
stat al Republicii Democrate Ger
mane, și Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

Demisia cabinetului 
venezuelean

CARACAS 14 (Agerpres). — Ca
binetul venezuelean a demisionat 
marți în bloc, pentru a permite pre
ședintelui țării, Raul Leoni, să re
manieze guvernul. Noul cabinet se 
va compune din patru miniștri ai 
partidului „Acțiunea democratică" 
și cinci independenți. Această re
maniere nu va aduce nici-o schim
bare în viața politică a țării, rela
tează agenția Frence Presse.

Pe de altă parte, pa
tronatul vest-german al 
industriei carbonifere 
și-a anunțat intenția 
de a reduce săptămîna 
de lucru cu reducerea 
respectivă a salariilor 
’a minele din Saar.

Patronatul vest-ger
man încearcă să jus
tifice toate aceste mă
suri, invocînd faptul 
că stocurile de cărbune 
nedesfăcut au continuat 
să crească și în pri
mele luni ale aces
tui an.

tribunalului și nu s-a trimis nici o 
citație care să fixeze data audie
rilor în fața instanței judecăto
rești". Deci, Chombe a găsit „vicii 
de formă". Tribunalul militar spe
cial din capitala congoleză l-a gă
sit însă vinovat de crime împotriva 
poporului și statului congolez. Ceea 
ce reprezintă.., fondul problemei.

DE PRETUTINDENI

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
și alti conducători de partid și de 
stat. ,

• MOSCOVA. La Moscova 
se desfășoară lucrările unei 
comisii mixte, formată din re
prezentanți ai firmei italiene 
„Olivetti" și ai unor organi
zații sovietice de comerț ex
terior. Scopul acestor lucrări .- 
constă în elaborarea unui pro
gram de colaborare în vede
rea mecanizării muncii de 
proiectare și de administrație.

• VIENA. Potrivit unei 
statistici oficiale date publi
cității la Viena, rezervele de 
aur și devize convertibile ale 
Băncii Naționale a Austriei 
s-au cifrat in februarie la 
30 768 milioane șilingi. Se pre
conizează că rezervele de aur 
au fost evaluate la 18 053 mi
lioane șilingi, iar rezervele de 
devize convertibile la 1^715 
milioane șilingi.
• MADRID. După cum a- 

nunță agenția France Presse, 
în localitatea San Salvador 
del Valle. în apropiere de 
Bilbao, poliția a arestat 100 
de muncitori. Cei arestați sînt 
acuzați că au participat la 
un miting convocat de comi
siile muncitorești (organizații 
sindicale) în cadrul cărora au 
fost dezbătute actualele pro
bleme ale luptei revendicati
ve din regiunea Bilbao.

• JOHANNESBURG. Un 
avion sud-african s-a prăbușit 
luni seara în mare la 45 km 
de aerodromul de la East Lon
don (Africa de sud), unde 
buia să aterizeze.

La bordul aparatului se gă
seau 20 de pasageri. Pînă în 
prezent, au fost găsite doar 
15 corpuri, dar se pare că nu 
există nici un supraviețuitor.

• MOGADISCIO. In capi
tala Somaliei a fost semnat 
planul de colaborare culturală 
între U.R.S.S. și Somalia pe 
anul 1967. Planul prevede ex
tinderea schimbului și a con
tactelor în domeniul informa
țiilor, învățămîntului, culturii 
si artei între cele două țări.

Ce se va discuta la 
„Consiliul de război** din Guam

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
„Consiliul de război" — cum este 
denumită de agenția France Pres
se — conferința convocată de 
președintele Johnson în insula 
Guam, la sfîrșitul acestei săptă- 
rnîni, este considerat în cercurile 
oficiale americane ca fiind de 
cea mai mare importanță, el ur
mărind intensificarea acțiunilor de 
război împotriva Vietnamului de 
nord. Citind surse competente, a- 
genția menționează că se așteaptă 
ca generalul William Westmore 
land să primească puteri excepțio
nale în vederea operațiunilor mi
litare din Asia de sud-est. Confe
rința din insula Guam nu a făcut, 
pînă în prezent obiectul vreunui 
comentariu oficial, dar în cercurile 

politice competente se apreciază că 
în virtutea unei serii de hotărjri 
care au fost luate, rolul generalu
lui Westmoreland s-ar putea com 
para cu al generalului Eisenho
wer în Europa, în timpul celui 
de-al doilea război mondial, sau 
cu al generalului MacArthur in 
Pacific. Comandamentul suprem ai 
forțelor armate americane din 
Vietnamul de sud va avea un 
control absolut asupra operațiu
nilor militare ale S.U.A. El va 
avea mînă liberă, nu numai asupra 
forțelor terestre, dar și asupra a- 
viației și marinei, si va conduce 
un „comandament militar asiatic". 
Din aceeași sursă se menționează 
că un alt ofițer superior va fi de
semnat să preia funcțiile actuale 
ale lui Westmoreland.

Președintele Johnson, care și-a 
petrecut sfîrșitul săptămînii la re
ședința prezidențială din Mary
land, a convocat luni dimineață 
pe principalii săi consilieri civili 
și militari pentru a definitiva pro
gramul reuniunii din insula Guam.

Se apreciază că în cadrul întîl- 
nirîi din Guam președintele John
son va discuta cu colaboratorii săi 
si problema alegerii unui succesor 
al lui Henry Cabot Lodge, care 
dorește să se retragă din funcția 
de ambasador al S.U.A. în Vietna
mul de sud. Pînă în prezent. Casa 
Albă a refuzat să furnizeze vreo 
indicație privind viitorul succesor 
al lui Lodge. Observatorii politici 
din capitala Statelor Unite apre
ciază că printre personalitățile ca
re ar putea prelua acest post ar 
figura fostul guvernator al statu
lui Pennsylvania, William Scran
ton, George Bundy, fostul consilier 
prezidențial, generalul Maxwell 
Taylor sau William Porter, în pre
zent adjunct al lui Cabot Lodge.

Relntorsi la lumina zilei, 
lupă 27 ile zile 
petrecute In peșteră

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
Luni dimineață au ieșit la su
prafață, după 27 de zile pe
trecute în condiții de viață 
subterană, doi dintre cei 
opt membri ai expediției de 
speologi unguri, care după 
cum s-a mai anunțat, au în
ceput explorarea unei peșteri 
aflate în apropiere de Buda
pesta. Supuși de îndată unui 
riguros control medical, s-a 
constatat că ambii sînt per
fect săntoși și s-au îngrășat 
cu cîteva kilograme. Cei doi 
speologi sînt în posesia cîtor- 
va clișee fotografice executa
te în culori sau în alb-negru 
privnd aspectele mai intere
sante ale expediției. Ei au de
clarat că ceilalți membri ai 
expediției sînt pe cale să ter

mine un film pentru televi
ziune, lucrat în peștera amin
tită. Aceștia urmează să iasă 
la suprafață la sfîrșitul aces
tei săptămîni.

In Tatra a menit Iarna
PRAG A 14 (Agerpres). — 

După o primăvară timpurie, 
în munții Tatra a revenit iar
na. In noaptea de 13 spre 14 
martie, in munți a bîntuit un 
viscol, viteza vîntului atin- 
gînd 120 km pe oră. Stratul 
de zăpadă așternut a atinș 
15 cm.

Cutremur In Tașkent
TAȘKENT 14 (Agerpres). — 

Un nou cutremur de gradul 
3-4 s-a produs marți diminea
ță la Tașkent. Epicentrul cu
tremurului, menționează a- 
genția TASS, s-a aflat la 50 
km de oraș.
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