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CULTUL
CADOULUI

Poate că și primul 
bărbat cînd i-a dat ie- 
meii lui un fruct ori un 
colț de animal, mai stră
lucitor decît ceilalți, o 
va fi privit intr-un fel 
mai deosebit și-i va fi 
spus în graiul lor primi
tiv : „Iți place Era 
poate prima formă, pri
mul semn de atenție 
pentru cel drag. Mileni
ile s-au suprapus de a- 
tunci ca filele unor tomuri 
groase întoarse de mina 
bătrînului Cronos. Si 
gestul primar de mani
festare a afecțiunii a luat 
alte aspecte mai rafina
te. O vreme sensul lui 
a degenerat avînd ca o- 
biect crearea unui avan
taj sau altul. Supuși mai 
cu dare de inimă făceau 
„cadouri" suspușilor pen
tru a obține ceva la 
care prin intermediul 
„cadoului" ajungeau mai 
ușor. Dar marea simpli
tate — cei mulți fără 
dare de mină — a păs
trat în intenții curățenia 
gestului. Bărbații au dat 
și atunci femeilor lor 
mici semne de atenție și 
le-au Întrebat.- „Iți pla
ce Era o rază de lu
mină ce străpungea pen
tru un moment întune
cimea necazurilor.

Au început alegerile pionierești

In detașamentul fruntaș 
ai clasei a IV-a B

■ in școlile generale din Eu- 
peni au început alegerile pio
nierești. Președinții de unități 
au luat măsuri din timp pen
tru ca alegerile să decurgă 
în cele mai bune conditiuni.

La Școala generală nr. 3, to
varășa profesoară Arghirescu 
Oltea, președinta unității de 
pionieri, împreună cu -tovară
șa Napău M-ari-a, președinta 
detașamentului de la clasa a 
IV.-a B a organizat la această 
clasă o adunare de alegeri 
model, la care au participat 
toți comandanții de detașamen
te din școală.

Pionierii și-au analizat cu 
simț de răspundere activitatea 
din anul școlar trecut, au re
marcat realizările și, totoda
tă, au arătat unele lipsuri. 
Dintre activitățile pionierilor 
au fost amintite: vizionările 
de filme în colectiv, vizitele 
la diferite întreprinderi din 
Valea Jiului ca termocentrala 
și mina Paroșeni, F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni, preparați® Go- 
roești, colecțiile de roci, adu

Lumea noastră s-a a- 
șezat pe alte temelii. Și 
gestul de a da celor 
dragi cadouri și-a căpă
tat din nou semnifica
ția cea mai deplină. A 
devenit un element în 
complexul elementelor 
ce Întăresc sudura fami
liei.

Comerțul a „oficiali
zat" Intr-un fel obișnuin
ța aceasta. De cite ori 
cele trei anotimpuri la
să locul celui înveșmîn- 
tat în haină de hermină, 
se „decretează" luna 
cadourilor. Corespunde 
cu niște sărbători tradi
ționale ale noastre. Da
rea noastră de mină a 
devenit și ea mai mare. 
Și cadourile pe care le 
tăcem celor dragi iau 
forma unor lucruri dori
te de ei — de șoșoni, de 
blană sau de mai știu 
eu ce obiect gingaș. Ni 
se oferă Încă un prilej 
de a oferi cadouri.

Anul acesta la noi a 
nins mai din vreme. Ca 
un preludiu la această 
ninsoare, in magazinele 
de pe strada mare au 
apărut primele semne 
ale „lunii cadourilor".

I. MÂTASARU

DESENATORUL

Foto: I. Terek

nate cu prilejul drumețiilor, 
cercurile de la Casa pionie
rului din localitate, programe
le prezentate la stația de ra
dioamplificare a orașului etc.

Pentru activitatea sa bună 
detașamentul olasei a IV-a B. 
al cărui președinte a fost pio
niera Vast an Mariana, a primit 
titlul de fruntaș pe școală în 
anin ‘.r“cut.

*. preciindu-i strădania, per
severența și conduita ireproșa
bilă, pionierii au reales-o ca 
președintă de detașament pe 
colega lor Va-sian Mariana, 
iar în colectivul de conducere 
al detașamentului au fost aleși 
numai pionieri cu rezultate , 
foarte bune la învățătură. -

Pionierii clasei a IV-a B 
s-au angajat să păstreze și pe. 
viitor titlul de ■ detașament 
fruntaș.

Adunarea pionierească de a- 
legeri de la clasa a IV-a B a 
Școlii generale nr. 3 Lupeni a 
fost intr-adevăr model.

M. O ANCE A
Lupeni

Alegeri Ta deta
șamentul ' clasei 
a V-a D de la 
Școala generală 
nr. 3 Lupeni.

La stingă : pro
fesorul Cornoiu 
Nicolae, coman
dantul detașamen
tului șl pioniera 
Apostol Rodica, j 
noua președintă ai 
detașamentului. I
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Cum se pot construi locuințe 
proprietate personală

Inovafii multe și eficiente 
la preparafia Petrila

Ca urmare a creșterii veniturilor 
populației și a posibilităților ei spo
rite de economisire a mijloacelor 
bănești — expresie a ridicării con
tinue a nivelului de trai, numeroși 
cetățeni și-au exprimat dorința de 
a construi locuințe proprietate per
sonală. Partidul și guvernul, venind 
în întîmpinarea acestor cereri, con
sideră că există condiții pentru con
struirea de locuințe proprietate 
personală din mijloace bănești pro
prii ale cetățenilor de la orașe și 
cu sprijin din partea statului. Pe 
această cale cetățenii domiciliati în 
orașe pot să-și construiască pentru 
ei și familiile lew, locuințe proprie
tate personală, din mijloace bănești 
proprii, cu sprijinul statului în con
dițiile enumerate mai jos :

— Pot beneficia de sprijinul sta
tului pentru construirea unei locuin
țe proprietate personală cetățenii 
care la data cînd solicită sprijinul, 
au depus la Casa de Economii și 
Consemnațiuni sume care reprezintă

In acest an cadrele 
de bază ale. preparatiei 
Pețrila au'' propus un 
număr de 85 ’ inovații. 
Din acestea 42 au fost 
deja aplicate în proce
sul de producție, iar 11 
se află în experimen
tare — economiile an- 
tecalcu-late ridieîndu-se 
la 26 855 lei, iar cele 
postcalculate la 18 230 
lei.

Printre inovațiile a- 
plicate recent putem 
cita: „Placa de întoar
cere la smoală" propu
să de maistrul Maior 
Iosif, un inovator des
toinic și autor al mai 
multor inovații. Inova
ția sa aduce o mare'

contribuție la reduce
rea și ușurarea efortu
lui fizic al echipei de 
smolari. Un alt inova-* 
tor, lăcătușul Galinski 
Rudolf, este autorul 
inovației „Dispozitiv de 
îndoire ă tablei pentru; 
confecționarea jghea
burilor și burlanelor". 
Acest dispozitiv înlo
cuiește munca manuală 
cu ciocanul la confec
ționarea acestor jghea
buri. „Cleștele pentru 
prinderea rondelelor la 
sitele Zimmer" al că
rui inovator este lăcă
tușul Burlan Nicolae, 
contribuie la ușurarea 
muncii, la desfacerea 
și introducerea rapidă

O RECLAMANTA, VICTIMA 
A PROPRIEI NEGLIJENȚE 
Șl UN PĂGUBIT :
AVUTUL OBȘTESC

„Dragă redacție. Pînă la 1 
octombrie 1964 am deținut 
funcția de directoare a Cămi
nului cultural din Iscronj. La 
această dală mi-a fost apro
bată demisia. Normal era să 
se întrunească o comisie și 
să dau în primire noului di
rector inventarul căminului. 
Această comisie însă nu s-a 
constituit și după doi ani de 
zile inventarul a rămas toi 
asupra mea. In intervalul de 
2 ani fosta bibliotecară, Dan 
Georgeta, a sustras diin bi- 
bibliotecă, la care numai 
dînsa avea cheie, un picup, 
20 de plăci și alte obiecte în 
vailoare de 4 000 lei, din 
care suma de 1 350 lei 
mii-a fost imputată și re
ținută din salariu. Am con
testat această reținere și am 
făcut numeroase intervenții 
pentru a mi se prelua gestiu
nea, întrucît director de că
min e altcineva. Toate inter
vențiile mele au rămas fără 
rezultat. De aceea mă adre
sez dumneavoastră".

Rîndurlle de mai sus ni le-a 
trimis învățătoarea Zamfires- 
cu Elisabeta de la Școala ge
nerală din Iscroni.

Să gestionezi niște bunuri 

și ușoară a rondelelor 
la sitele Zimmer. Valo
roasă este și inovația 
concepută de maistrul 
de întreținere Moldo
van Traian — „Redu
cerea turației la ma- 
laxoarele de brichetăj” 
care contribuie la îm
bunătățirea procesului 
de producție și econo
misirea de energie e- 
lectrică. O altă propu
nere se referă la „Mo
dificarea schimbătoare
lor de sens de la pom
pele Willett" și aparți
ne lăcătușului Rotaru 
Victor.

Băduță CONSTANTIN 
corespondent.

de care prin funcție nu mai 
răspunzi ? — iată o întreba
re la care răspunsul e mai 
complicat. decît s-ar părea.

Am pornit pe urmele scri
sorii, începînd cu petiționara. 
Ne-a confirmat întocmai cele 
afirmate în scris.

„Imputîndu-mi-se suma — 
a completat dînsa — mi s-a 
făcut e nedreptate. Avînd în 
continuare inventarul asupra 
mea, dar nu și posibilitatea 
de control asupra obiectelor 
din inventar, pot fi sustrase 
și alte lucruri pentru care 
pasibilă de plată aș fi tot eu 
Relații în privința acestui ca? 
vă pot da : tovarășul Matei 
lliie, președintele Sfatului 
popular comunal Iscroni, pe 
care l-am sesizat de această 
anomalie, tovarășa Copil Ol
ga, de la Comisia pentru so
luționarea litigiilor de muncă 
de pe lingă Comitetul sindi
cal comunal, unde am înain
tat contestația împotriva im- 
putației, tovarășii de la mili
tia comunală Iscroni, care au 
anchetat cazul fostei biblio
tecare Dan Georgeta, Comi
tetul pentru cultură și artă 
al Sfatului popular Petro
șani".

cel puțin 30 la sută din valoarea 
locuinței. In cazul locuințelor gru
pate în clădiri cu un număr mic de 
apartamente, cu cerințe speciale a- 
supra mărimii și distribuției încăpe
rilor, cu un grad sporit de confort, 
suma depusă la Casa de Economii 
și Consemnațiuni trebuie să repre
zinte cel puțin 40 la sută din va
loarea locuinței.

— Locuințele respective se vor 
pufea executa numai în clădiri care 
vor fi în întregime proprietate per
sonală a cetățenilor, după cum ur
mează : în clădiri cu apartamente ce 
se execută pe baza proiectelor cu
rente, folosite pentru locuințele ce 
se finanțează din fondurile statului 
și care vor putea avea, la cerere un 
grad mai ridicat de finisare și e- 
chipare,- în clădiri adaptate Ja condi
ții speciale de amplasament, pe bază 
de proiecte unicate.

— lin scopul construirii de locuințe 
proprietate personală, cetățenii se 
pot asocia între ei pentru a coopera 
la executarea de locuințe, în con
formitate cu tipurile alese, în clă
diri cu mai multe apartamente.

Statul sprijină construirea de lo
cuințe proprietate personală prin 
atribuirea de terenuri în folosință, 
prin proiectarea și construirea lo
cuințelor de către organizații stabi
lite în acest scop, prin acordarea de 
credite pe termen lung, precum și 
prin acordarea altor avantaje.

— Cetățenii pot beneficia o sin
gură dată de sprijinul statului pen
tru construirea de locuințe proprie 
tate personală. Construirea de lo
cuințe proprietate personală se face 
pe baza de contracte încheiate între 
cetățeni și organizațiile stabilite în 
acest scop de comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale. Va
loarea locuinței șe va stabili pe ba-

I. BIRO
Sfatul popular al orașului 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Am mers în continuare pe 
firul problemei. La Sfatul 
popular comunal Iscroni,' to
varășul Matei Ilie spunea: 
„Cunosc cazul și consider că 
vina aparține Comitetului o- 
rășenesc pentru * cultură și 
artă. De ce ? Pentru că din 
1964 au fost numiți pe rînd 
doi directori la căminul din 
Iscroni, dar nici unul nu a 
preluat și inventarul, oi nu
mai funcția și, evident, sala
riul. Noi am intervenit de 
mai multe ori pe lîngă tova
rășii de acolo să elucidăm 
cazul tovarășei Zamfiresdu, 
care are partea sa de vină, 
dar n-am ajuns la nici un re
zultat. D-înșii au tărăgănat 
mereu acest lucru. Partea de 
vină a tovarășei Zamfirescu 
este că s-a încrezut prea mult 
în bibliotecară și nu s-a mai 
interesat de lucrurile pe care 
le gestiona, dînd astfel dova
dă de superficialitate. Iată uti 
caz: odată, cînd nu mai era 
directoare tovarășa Zamfires
cu a luat de la cămin picupul

Anchetă realizată de
Ion CIOCLEI 

și Dumitru GHEONEA 

(Continuare în pag, a 3-a)



ar STEAOWL ROȘ®

Bărbăția, hărnicia, demnitatea sînt calități pe care mina le solicită cu prisosință minerului. 
Mineritul mai pune însă la încercare personalitatea omului în resortul poate cel mai intim: dra
gostea lui față de ortacul cu care taie cot la cot cărbunele sub apăsarea stîncilor, în semiob
scuritatea lumii subpămîntene. Această dragoste se cere înțeleasă în toată complexitatea ei, dar 
mai ales dovedită !

In mină, dragostea de om, grija, răspunderea pentru tovarășul de muncă, pentru securi
tatea lui devine, de altfel, o normă de conduită elementară, un deziderat primordial, permanent, 
ce se cere respectat cu rigurozitate. E o obligație de serviciu di prim ordin, un factor ce con
diționează intr-un mod hotărîtor roadele muncii întregului ’colectiv minier. Iată de ce sporirea 
răspunderii muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a tuturor lucrătorilor din subteran față de se
curitatea muncii a devenit o preocupare de frunte a organizațiilor de partid și "de masă, a con
ducerilor tehnice ale exploatărilor noastre miniere.

Se ridică această răspundere — în permanență și peste tot — la nivelul exigențelor ce le 
pune industria extractivă din bazinul nostru ? Acestei întrebări vom căuta răspuns în pagina 
de față.

PERMANENȚA UNEI RĂSPUHDERI MAJORE
Sîntem

pe drumul bun
In Mântui succeselor cu oare se 

încheie primul an al cincinalului 
de către colectivele miniere din 
cadrul bazinului nostru carbonifer 
un Ioc important îl ocupă rezulta- 
tele obținute în domeniul protecției 
muncii. îmbunătățirea protecției 
muncii în subteran, a condițiilor 
de securitate, reflectă strădaniile 
organizațiilor de partid și sindicat, 
măsurile' aplicate de conducerile 
tehnice, pentru a convinge pe fie
care lucrător de la exploatările mi
niere asupra necesității respectării 
întocmai a condițiilor de securitate, 
pentru îmbunătățirea substanțială 
a protecției și igienei muncii. S-a 
acordat o deosebită atenție îmbu
nătățirii structurii efectivelor, întă
ririi asistenței tehnice. Au fost în
ființate în cadrul minelor lectorate 
tehnice și de cultură generală, din
tre care șase, cuprinzînd peste 500 
de salariați, dezbat probleme de 
tehnica securității și igiena muncii. 
Au fost organizate dezbateri pu
blice axate pe cazuri concrete de 
încălcări. ale N.T.S.

îndrumate de organele de partid, 
conducerile tehnice au reușit să 
înlăture o seamă de deficiențe în 
organizarea producției și a mun
cii, să asigure condiții mai bune 
de lucru. S-a întărit controlul și în
drumarea. tehnică la locurile de 
muncă, ș-au întreprins acțiuni care 
au condus la îmbunătățirea instrui
rii noilor muncitori angajați și a 
celor existenți pe tema protecției 
muncii. Prin punerea în funcție a 
noi ventilatoare, cu randamente mai 
mari și reprofilarea unor lucrări 
miniere,- s-au îmbunătățit parame
trii aerajului miniier. In scopul pre
venirii formării prafului și comba
terii exploziilor de praf de cărbu
ne, s-au montat în continuare con
ducte de apă și pulverizatoare la 
locurile de muncă. Prin dotarea cu 
6 000 de lămpi noi perfecționate și 
200 lămpi electropneumaitice s-a 
îmbunătățit, de asemenea, ilumina
tul subteran. Pentru semnalarea 
din timp a degajărilor de metan, 
exploatările Uricani, Lupeni și Pe- 
trila au fost dotate cu detectoare 
automate de metan.

O activitate susținută în spriji
nul îmbunătățirii protecției muncii 
a desfășurat S.G.S.M. A crescut exi
gența organelor de stat pentru pro
tecția muncii, ele contribuind efec
tiv, prin controalele întreprinse, la 
lichidarea lipsurilor.

Și încă un fapt semnificativ : de 
la începutul anului au fost cheltui
te peste 21 milioane lei pentru pro-

i

SECURITATEA
OMULUI

LA LOCUL DE
MUNCA

lecția muucu, uui care pentru ma
teriale de protecție, echipament de 
lucru și alimentație 'suplimentară 
10 milioane lei.

Măsurile aplicate, fondurile chel
tuite și, în general, strădaniile de
puse de colectivele exploatărilor 
miniere, au determinat pași însem
nați înainte în îmbunătățirea stă
rii generale a minelor, în întreține
rea lor. S-a redus numărul locuri
lor de muncă cu concentrații de 
metan peste limita admisă, a cres
cut preocuparea față de respecta-» 
rea disciplinei și a legislației mun
cii.

Totuși, 
nici un motiv 

de liniștire
Rezultatele, roadele strădaniilor 

depuse în perioada scursă de la în
ceputul anului sînt îmbucurătoare. 
Ele atestă că sîntem pe drumul cel 
bun. Dar nu constituie nici un mo
tiv de liniștire, de automulțu- 
mjre. Cu ațît mai mult că în ca
drul sectoarelor miniere mai persis
tă o seamă de deficiențe în organi
zarea producției și a muncii, care 
au . în multe cazuri, repercusiuni 
și aisupra protecției muncii. Să re
levăm câteva din ele. Nu toate ca
drele tehnico-inginerești stăpânesc în 
mod corespunzător procesul tehno
logic; în multe cazuri forța de muncă 
și fondul de timp se folosesc incom
plet, mai au loc fluctuații de efec
tive. O bună parte din utilajele din 
dotare nu se întrețin în condiții 
optime și nu se folosesc satisfăcă
tor. Aprovizionarea tehnico-mate- 
■rială a unor locuri de muncă și 
sectoare. îndepărtate nu și-a găsit 
încă o rezolvare corespunzătoare. 

Iată factorii — frână ce determină 
la mai multe exploatări neriitmici- 
tatea în realizarea sarcinilor de 
plan și rămânerea sub plan a unui 
număr încă mare de sectoare și 
brigăzii. Alături de aceste neajun
suri mai dăinuie încă și abaterile 
de la normele de tehnica securită
ții și protecție a muncii, abateri 
semnalate atît la muncitori cit și la 
cadrele tehnico-inginerești.

E demn de relevat că în acest an 
s-a înregistrat o scădere a număru
lui de accidente de toate gradele. 
Totuși, acest rezultat nu e de loc 
satisfăcător, mai ales la activitatea 
de bază — în subteran.

Care sînt cauzele generatoare 
de accidente, ce este necesar sâ 
întreprindem pentru , prevenirea 
lor ? Analizând împrejurările în 
care s-au produs accidentele înre
gistrate în acest an, se constată că 
43 la sută din ele se datoresc că
derilor de roci și deficiențelor în 
transportul manual și mecanizat pe 
căile orizontale. Aceasta denotă 
că în domeniul susținerii, a în

treținerii liniilor ferate și 
manipulării utilajelor mai 
persistă neajunsuri multi
ple. Dintre acestea se cer a- 
mintite mai cu seamă urmă
toarele : nu se respectă în mod 
mulțumitor monografia de ar
mare, neajuns împotriva căruia 
personalul tehnic de control nu 
acționează cu toată hotărîrea. 
Pe lingă cauzele generate de 
indisciplină, a determinat pro
ducerea de accidente și faptul 
că încă nu toți muncitorii sînt 
dotați cu echipament de pro
tecție adecvat (bocanci, jam
biere, mănuși). Insuficienta ca
lificare a unui număr însemnat 
de lucrători din subteran fu
nii chiar cu vechime), cunoș 
tințele tehnico-profesionale in
suficiente față de cerințele pro
cesului tehnologic e o altă 
cauză însemnată a accidente

◄
La standul de 
încercare al 
S.G.S.M. se ve
rifică parametrii 
capselor elec

trice 

lor. Aceasta dovedește că ins
truirea muncitorilor, preocupa
rea, în general, pentru perfec
ționarea gradului de calificare 
a muncitorilor nu satisface în
că cerințele și rămîne deci ca 
o sarcină primordială pentru 
viitor.

Abaterile de Ia disciplina tehno
logică constituie, de asemenea, un 
neajuns ce generează accidente. 
Astfel, deși s-au făcut progrese, 
multe trasee de transport, linii 
ferate, secții de circulație, căi 
de acces spre abataje sînt neîn
treținute și de multe orii negli
jate. Aceasta deoarece nu sînt pla
sate toate posturile de întreținere, 
iar calitatea multor lucrări de în
treținere e slabă. Astfel, de la în 
ceputul anului au fost plasate la lu
crările de întreținere cu 40 000 mai 
puține posturi decît a fost prevă
zut. Din această cauză unele ga
lerii de bază, cum sînt cele din 
sectoarele I Lonea, III Vulcan, I A- 
ninoasa, II Petrila etc., sînt greu ac-z 
cesibile.

In acțiunea de prevenire a acci
dentelor se ridțcă în prezent o sar
cină de primă importanță : să se fi
nalizeze măsurile elaborate cu 
ocazia diferitelor analize, care u- 
neori, să recunoaștem, au avut un 
caracter formal și să se asigure con
diții de lucru adecvate la fiecare loc 
de muncă, printr-o aprovizionare 
tehnico-materială ritmică, astfel ca 
oamenii să poată lucra în condiții 
optime de Securitate de-a lungul 
fiecărui schimb.

In locul 
formalismului, 
un înalt simț 
al datoriei!

Neajunsurile existente în dome
niul protecției muncii, indică un 
fapt evident : preocuparea existentă 
pentru crearea unor condiții op
time de lucru nu a găsit încă 
ecoul corespunzător la fiecare loc 
de muncă, la fiecare muncitor, in
giner sau tehnician, nu a impri
mat fiecărui cadru tehnic simțul 
înaltei răspunderi pentru respecta
rea riguroasă a normelor de protec
ție și de securitate a muncii. Dim
potrivă, mai continuă să se mani
feste chiar formalism în luarea mă
surilor de prevenire a accidentelor. 
O asemenea atitudine au avut chiar 
unii conducători de sectoare de 
la minele Lonea, Petrila, Eu- 
peni și E.D.M.N. Se constată for
malism și Ia unii maiștri minieri, 
care controlează cu superficialitate 
locurile de muncă și trec cu vede
rea peste deficiențe de ordin teh
nic. De exemplu, maiștrii minieri 
Lungu Nicolae, Preduț Nicolae, prim- 
maistrul Cizmas Ludovic de Ia 
E. M. Lonea, au trecut prin abaia- 
iele 800, 801, 901, 903, fără să ia
măsuri de completare a monografiei 
de armare. La abatajul frontal din 
stratul 15 de la mina Vulcan, arti
ficierul Pînzaru Gheorghe și șeful 
de schimb Macovei Gheorghe au fost 
găsiți încărcînd găurile cu explo
ziv jn prezenta oamenilor din abataj.

întărirea disciplinei, a răspun
derii față de respectarea N.T.S. 
constituie un obiectiv major al mun
cii politico-educative. Organizațiile 
de partid, U.T.C,, grupele sindicale, 
au analizat în repetate rînduri si 
"u răspundere cazurile de abateri 
le la disciplină și N.T.S. Mai ales 

în trimestrele II și III s-a îmbunătățit 
simțitor preocuparea organizațiilor 
de partid față de combaterea forma
lismului în domeniul protecției mun
cii, ele reușind, de multe ori, să facă 
dezbateri largi din cazurile de ne
glijare a N.T.S. Totuși, mai există 
organizații de partid, U.T.C. și gru
pe sindicale "care, deșj fac analize, 
acestea sînt formale, nereușind să 
scoată în evidență cauzele acciden

telor, să stabilească măsuri pentru 
prevenirea lor. Așa s-au petrecut 
lucrurile la organizațiile de bază 3 G 
de la Uricani, 2 A,2 B, 2 C, 8 A și 12 G 
de la Vulcan și altele. Sînt organi
zații de partid și U.T.C., grupe sin
dicale care n-au ținut de loc ex
puneri în acest an pe tema protec
ției muncii. Nu sînt folosite încă 
într-o măsură suficientă pentru 
combaterea indisciplinei și a abate
rilor de la N.T.S. nici brigăzile ar
tistice de agitație, gazetele de pe
rete, stațiile de radioamplificare. Rău

e că, în combaterea indicipli- 
nei și abaterilor de Ia normele 
de protecție a muncii se merge 
de obicei pe calea mai simplă: 
se sancționează cei vinovați. 
Sancțiunea e necesară cînd e 
'cazul. Dar de ce nu folosim în 
aceeași măsură, și chiar mai 
mult, mijloacele de influențare 
publică, opinia de masă, de ce 
nu sînt judecate abaterile, decît 
în rare cazuri, de comisiile de 
judecată tovărășească. Iată un 

mijloc educativ valoros ce se cere 
mai mult folosit în scopul creării 
unei opinii combative, intransigen
te față de neglijarea N.T.S.

Mai aproape 
de om, 

de nevoile sale
.... .....T"

Îmbunătățirea muncii cu omul, 
intensificarea acțiunilor de educare, 
prin folosirea în acest scop a unor 
mijloace variate și eficiente spre a 
dezvolta la fiecare brigadă, la fie
care salariat o atitudine fermă față 
de cei care prin camportarea lor - 
dau dovadă de indiferență față de 
viața și sănătatea tovarășilor Ier 
de muncă, trebuie să constituie o- 
biectivul central al muncii de viitor. 
Sînt necesare mai multe discuții 
cu omul, convorbiri cu grupuri de 
mineri pe tema disciplinei și a pro
tecției muncii! Totodată se cer • 
aplicate măsuri operative pen
tru a crea brigăzilor — mai ales 
celor rămase în urmă — toate con
dițiile spre a lucra în deplină secu
ritate și a realiza ritmic planul. Mai 
multă preocupare se cere dovedită 
și față de întreținerea și exploata
rea utilajului din subteran execu- 
tîndu-se în acest scop revizii și Re
parații de calitate. Grija față <te 
om, față de viața și nevoile lui 
trebuie să fie mai mult prezentă și 
după ce acesta a părăsit mina, lo
cul de muncă. E vorba, așadar, de 
îmbunătățirea continuă a condiți
ilor sociale ale muncitorului subte
ran. Or, și în această privință mai 
există neajunsuri; complexele so
ciale din cadrul unor exploatări nu 
satisfac cerințele actuale. Este vor
ba, de exemplu, de heajunsurile e- 
xistente în aprovizionarea cu apă 
a băilor de la exploatările Dîlja, A- 
ninoasa, Londa, Uricani. Nu satis
fac cerințele nici vestiarele unor 
exploatări, deoarece nu asigură us
carea în timpul necesar a hainelor 
de lucru ale muncitorilor din sub
teran.

Se cere dovedită mai multă preo
cupare față de condițiile de cazare 
ale muncitorilor minieri, mai multă 
perseverență ar fi cazul să dove
dească conducerile exploatărilor Lu
peni, Vulcan, Uricani și chiar S.A.G. 
din G.C.V.J față de redeschiderea 
cantinelor miniere, cerință de mult 
tărăgănată. îmbunătățirea condiți
ilor de culturalizare, asistenței me
dicale și educației sanitare a mun
citorilor mineri, trebuie să preocupe, 
de asemenea mai muit, îndeosebi*■
sindicatele.

Pagină realizată 
de Ion DUBEK

Îmbunătățirea protecției muncii, a securității omului la locul de muncă 
ridică — așadar, răspunderi mari și pe viitor în iața organizațiilor de 
partid șl de masă, în fața conducerilor tehnico-adminlstrative. Ceea ce 
trebuie realizat în primul' rînd e dezvoltarea unei responsabilități maxime 
față de problemele protecției muncii, asigurînd ca perfecționarea protec
ției muncii să fie privită cu aceeași responsabilitate ca și realizarea sarcini
lor de plan. Aceasta reclamă combaterea formalismului și imprimarea la 
flecare colectiv de muncă, a unei atitudini conștiente, de grijă și exigen
tă maximă față de condițiile de securitate, față de respectarea normelor 
de protecție.

In anul care vine, în condițiile sporirii sarcinilor de plan, nerfec- 
Honarea continuă a producției. îmbunătățirea protecției muncii va trebui 
să stea în continuare în centrul atenției organizațiilor de partid, a con
ducerilor tehnice, a fiecărui colectiv.



SESIZĂRI
de la corespondenți și cititori

Tov. EISLER ANTON, din 
Petroșanii, ne face cunoscut 
că Sin strada 1 Mai s-a săpat 
un canal pentru pozarea u- 
nor cabluri de forță. Cu toa
te că de atiMiai au trecut cî- 
teva luni, în stradă continuă 
să fie mormane de pământ 
și piatră, iar drumul — care 
a fost pavat în 1965 — este 
distrus pe o distanță de 10 
metni. Cum strada nu este 
iluminată, noaptea, pe timp 
ploios, cetățenii înoată pur și 
simplu în noioii.

Ce părere au organele com
petente — respectiv secția 
de gospodărie a sfatului 
popular ?

★
Cetățeanul CÎRSTEA AU

REL, care locuiește în cartie- 
ral 8 Martie din Petrila, este 
unul dintre ceti ce au avut 
btscunia de a deveni pose

sori de televizoare. De un 
timp și-a pierdut însă liniș
tea. De ce ? Pentru că patru 
duminici la rînd, dimineața 
nu a putut viziona programul 
de televiziune din liipsă de 
curent electric.

Să vedem ce ne vor răs
punde tovarășii de la I.R.E.H.

★
Corespondenții noștri DO

BOȘ EMJLIAN și BÂDUȚA 
CONSTANTIN, muncitori la 
preparaiția Petrila, ne scriu 
că vagoanele cu care se 
transportă cărbunele de la 
l.onea la preparație au pe
reții găuriți. Deoarece pen
tru dislocarea cărbunelui se 
folosesc deseori răngi, cei ce 
le manipulează se pot acci
denta atunci cînd scapă ran
ga în oriftiaiile din pereți. 
Conducerea minei Eionea a 
fost sesizată despre aceste

lucruri dar n-a luat, pînă a- 
cum, nici o măsură. Probabil 
va lua acum, mai ales că iar
na nu numai 'că bate la ușă 
dar a intrat și... în drepturile ei.

★

, In această vară, ne face 
cunoscut tov. CIUR IOAN, 
lucrătorii de la I.L.L. au fă
cut reparații capitale la unele 
locuințe aflate în strada M. 
Kogălniceanu, din Petroșani. 
In ceea ce privește acoperi
șurile, se pare că reparația s-a 
făcut de mântuială pentru că 
au rămas porțiuni neacoperi
te. De asemenea, și depen
dințele din strada M. Kogăl
niceanu ar fi trebuit să fie 
de mult reparate dar acest 
lucru se amină mereu. Pînă 
cîind ?

F. V.
PRIMA 

ZĂPADA FOTBAL

0 reclamantă, victimă a propriei 
neglijente șl un păgubit: 
avutul obștesc

JIUL — POLITEHNICA 3-1 (1-0)

(Urmare din pag. 1) 

dând semnătură bibliotecarei. Când 
l-a ad<us înapoi l-a predat pe baiză 
de... amiciție. Picupul a dispărut. 
Prin ce împrejurări nu știm. Cert 
este că tovarășa Zamfiirescu i-a plă
tit".

Tovarășa Copil Olga ne-a infor
mat despre cursul demersului fă
cut de tovarășa Zamifirescu la Co
misia de soluționare a litigiilor de 
muncă. „E adevărat că tovarășa 
Zamfirescu a contestat dispoziția 
de imputare. La prima ședință a co
misiei i s-au cerut probe materia
le pe care nu le-a adus. In mod fi
resc dosarul a fost clasat".

Șeful postului de miliție din Is- 
erorii -ne-a spus în legătură cu' a- 
cest caz următoarele: „Am fost 
înștiințai despre dispariția bunuri
lor care i s-au imputat tovarășei 
Zamfiirescu și am procedat la cer
cetări".

La Comitetul orășenesc pentru 
cultură și artă, tovarășul Hogman 
Gomei, secretarul comat etiutai ne 
spunea : „Comitetul pentru cultură 
și artă coordonează activitatea că
minelor culturale sub aspectul în
drumării metodice și al controlu
lui asupra calității artistice a acti
vității desfășurate. E adevărat că 
situația gestionării bunurilor mate
riale ale Căminului cultural din Is
croni e o situație anormală. Dar 
dacă Sfatul popular Iscroni inven- 
tarta toate bunurile unităților din 
subordine la fiecare sfîrșit de an, 
așa cum are obligația, nu se ajun 
gea la această stare de lucruri".

Mergînd pe urmele unei sesizări 
strict personale, am constatat că 
de - fapt cel mai păgubit a fost avu
tul obștesc. Considerăm necesar a 
aminti celor două instituții — Co
mitetul pentru cultură și artă de

Cum se pot construi locuințe 
rproprietate personală

(Urmare din pag. 1)

za prețului de deviz pe obiect, în 
care materialele vor fi calculate 1» 
preturile cu ridicata ale întreprin 
derii, iar manopera pe baza sala 
riilor și a indemnizațiilor în vigoare 
In valoarea locuinței, se va include 
costul proiectului, al racordurilor și 
al branșamentelor, precum și un be 
neficiu de 3 la sută pentru organiza
ția de construcții și un comision de 
2 la sută pentru organizația care 
încheie contractul de consirucție cu 
beneficiarul locuinței. Locuințele se 
vor executa și preda coniraclanților 
în termenul stabilit prin contract.

— Terenul destinat construcției de 
locuințe proprietate personală se 
atribuie beneficiarului contractului, 
fără plată, în folosință pe timp neli
mitat, de către comitetul executiv al 
Sfatului popular regional pe terito 

pe lângă Sfatul popular Petroșani 
și Sfatul popular al comunei 
Isaroni — că Regulamentul de or
ganizare și funcționare a căminelor 
culturale de la sate prevede că 
„preluarea și predarea bunurilor 
căminului cultural se face pe bază 
de proces verbal în prezența de- 
legațiler sfatului popular comunal 
și ai secției raionale (în cazul nos
tru orășenești regionale nn.) de 
învățămînt și cultură. Iar indica
țiile orientative anexate la Hotă
rârea Consiliului de Miniștri pri
vind funcționarea Comitetului de 
stat pentru cultură și artă și a ins
tituțiilor subordonate prevăd că 
acestea diin urmă au printre altele 
și obligația de a se îngriji de dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
căminelor culturale.

Și-au uitat cele două instituții 
atribuțiile ? Nu, și le-au neglijat. 
Și asta trebuie să constitute un 
semnal de atenție.

Elisabetei Zamfirescu i s-a impu
tat e sumă de bani. Desigur că -ne
glijența și superficialitatea sa au 
fost principalii factori care au a- 
dus-o in această situație. Comite
tul orășenesc pentru cultură și artă 
avea însă datoria ca atunci când a 
emis decizia de numire a unui nou 
director de cămin să-l oblige a 
prelua, o dată cu funcția, și răs
punderea asupra bunurilor materia
le din cămin. Neprocedînd așa, cei 
doi directori de cămin — Papa 
Ioan și Băncilă Minodora — oare 
aiu funcționat din 1964 ca directori 
la cămin au luat doar salarii, au 
mai făcut și unele activități, dai 
răspunderea pentru avutul obștesc 
nu și-au asumat-o cum era nor
mal. Se naște întrebarea: cu cît 
discernământ a fost recrutat perso
nalul căruia i-a fost încredințată 
activitatea căminului? Ce conside

riul căruia se va construi locuința. 
Locuințele construite în condițiile 
prevăzute de H.C.M. nr. 26/1966 sînl 
exceptate de la aplicarea dispoziți
ilor privitoare la normarea spațiului 
locativ. De asemenea, aceste lo
cuințe sînt scutite de impozitul pe 
clădiri timp de 10 ani de la darea 
lor în folosință, iar contractele pen 
tru construirea de locuințe proprie
tate personală și contractele de îm
prumut încheiate de Banca de in
vestiții sînt scutite de orice fel de 
taxe.

Amănunte de detaliu se pot soli
cita la sfaturile populare din loca
litatea de domiciliu a celor inte
resați sau de la oficiul pentru c®n- 
struirea de locuințe proprietate per
sonală din cadrul Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara — Deva, oficiu 
înființat în acest scop. 

rente au stat la baza numirii în 
funcție a bibliotecarei Dan Geor- 
geta care numai după câteva luni 
a înstrăinat din inventarul căminu
lui obiecte în valoare de apfoape 
4 000 lei ? Nici controlul exercitat 
de Sfatul popular local n-a fost mai 
exigent cum nici cel exercitat de 
conducerea școlii din localitate n-a 
fost. Este concludent in acest sens 
întâmplarea „hazlie" petrecută cu 
aparatul de radio al căminului pe 
care ne-a relatat-o tovarășul Ma
tei : „Ne-a trebuit aparat de radio 
la casa alegatorului. Știam că exis
tă la cămin. Acolo însă nu mai 
exista. L-am „găsit" după unele in
vestigații, acasă la cineva din co
mună".

Dar de ce ne interesăm de dota
rea căminului numai atunci cînd ne 
trebuie nouă ceva? Astfel de stări 
de lucruri puse laolaltă nu pol de
cât să genereze anomalii ca aceea 
care qe-a determinat să întreprin
dem prezenta anchetă.

Este cazul ca cel puțin acum, du
pă doi ani de zile, să se limpezeas
că apele. Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă și Sfatul popular 
Iscroni să trimită la fața locului 
o comisie pentru a se preda și pre
lua inventarul căminului. Cît pri
vește imputația tovarășei Zatmfi- 
rescu, organele competente au da
toria de a clarifica lucrurile sta
bilind adevăratul vinovat.

TELEVIZIUNE
30 noiembrie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: A.B.C. „Peștișo
rul de aur";
Neobișnuita călătorie în 
lumea cărților: Intîlnire 
cu Don Ouijotte ;

18,50 Publicitate ;
18,58 Ora exactă ;
19,00 Telejurnalul de seară ;
19.20 Buletinul meteorologic ;
19,23 Șah ;
19,30 Aventurile lui Robin 

Hood ;
20,00 Cabinet medical T.V. : 

Dezvoltarea armonioasă a 
organismului tinăr ;

20.20 Cronica discului ;
20,35 Film : „Hamlet" ;
23,05 Telejurnalul de noapte ;
23,15 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
1 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Boccacio '70; Republica: Fără pașa
port în țară străină; PETRILA : Ul
tima vacanță; LONEA — Minerul: 
Procesul de la NQrnberg,- 7 Noiem
brie : Muncile lui Hercule; LIVE-

Intilnirea de fotbal dintre echipele 
Jiul Petroșani — Politehnica Timi
șoara, contind pentru ultima etapă a 
turului campionatului categoriei A, 
s-a disputat intr-un decor alb, la ci- 
teva grade sub zero, pe un teren 
desfundat, victimă a zăpezii ce a că
zut din abundență in timpul nopții 
de Juni spre marți. Cu toate acestea, 
un mare număr de spectatori și-au 
îmbrăcat paltoanele și au ținut să fie 
martorii ultimului eveniment fotba
listic oficial al anului care se în
cheie peste puțin timp. Și, în ciuda 
frigului și a terenului — pe alocuri 
adevărat patinoar — intilnirea a fost 
de un bun nivel tehnic, a oferit un 
spectacol agreabil, a adus Jiului o 
meritată victorie. Este meritată pen 
tru că cel 12 jiuliști care au evo
luat ieri au luptat pînă la epuizare. 
Ei au avut in majoritatea timpului 
superioritatea, au legat bine jocul, 
au marcat trei goluri de toată fru
musețea. (De fapt Jiul a marcat 5 
goluri, dar două au fost anulate de 
arbitru pe motivul că realizatorii 
lor au uzat și de mîini). După jocul 
prestat, după ocaziile avute, „zes
trea" de 3 goluri e mică, și dacă n-a 
fost mai mare, aceasta se datorește 
ratărilor înaintașilor noștri, interven 
(iilor prompte ale apărării adverse, 
terenului greu.

Pînă în minutul 27, cind Jiul a 
deschis scorul, am notat ocaziile ra
tate de Ionescu, Casandra și Mai+i- 
novici în minutele 4, 13, 14, 16, 23. 
24. Minutul 27 „încălzește" tribu
nele. Ionescu intră în posesia mingii, 
driblează doi adversari, pasează iui 
Peronescu, acesta mai face cițiva 
pași și trimite cu boltă, mingea stre- 
curindu-se pe lingă miinile Iui Petre 
Popa în plasă : 1—0. Jiul atacă în
continuare, dar apărarea oaspete e

PROGRAM DE RADIO
1 decembrie

PROGRAMUL 1: 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Piese distractive inter
pretate de fanfară; 7,30 Refrene ve
sele,- 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 
Cîntece populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului : 
Prevenirea îmbolnăvirii rinichiului; 
9,35 Jocuri populare; 9,45 Recital 
vocal Constantin Dumitrescu; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cîntă Au
rel Boerescu la mandolină și Petre 
Steriopol la chitară; 10,15 Soliști de 
muzică populară; 10,30 RADIORA- 
CHETA PIONIERILOR; 11,00 Frag
mente din opera „Lucia di I ammer 
moor" de Donizetti; 11,20 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 In 
lumea jucăriilor cu muzica ușoară; 
11,45 Doină, doină, cîntec dulce;

ZENI: Trei pași pe pămînt; ANI- 
NOASA : Cei mai frumoși ani; VUL
CAN : Omicron; CRIVIDIA: Bine 
ați venit; PAROȘENI: La ora 5 du- 
pă-amiază; LUPENI — Muncitoresc: 
Mâine, Mexicul.

la post. In acest timp timișorenii 
creează puține faze de fotbal, dar Mi- 
țaru nu reușește nimic. Iar Popanică 
e mereu singur cu apărarea noastră 
incit „nu se descurcă".

Partea a Il-a a meciului e mai di
namică. După două minute de la 
reluare Jiul își mărește avantajul 
prin Casandra, care fructifică o pasă- 
șut a lui Martinovich

Dîndu-și seama că nu mai au ni
mic de pierdut, oaspeții ies Ia atac. 
Ei acționează mai ales pe > partea 
stingă unde apărarea noastră comite 
cîteva greșeli. De o asemenea gre
șeală profită Surdan care, în minu
tul 70, înscrie prin aglomerația 
din fața porții lui Ion Vasile.

Dar jiuliști! nu se predau. Ei iși 
întețesc presingul și dominarea lor 
e concretizată cu 6 minute înaintea 
fluierului final de același Casandra 
care a preluat splendid cu capul o 
centrare a Iui Peronescu. E 3—1 și 
meciul e jucat. S-a consumat o 
partidă de mare luptă, în care ju
cătorii celor două formații au „pa
tinat" pe teren, au consumat multă 
energie și sudoare, dar au oferit șl 
un meci plăcut,

Intilnirea în care s-a remarcat în
treaga echipă gazdă și mai ales înain
tarea, iar de la oaspeți Petre Popa 
și Rotaru, a fost condusă cu autori
tate de o brigadă de arbitri din Bu
curești, avînd la centru pe Aurei 
Bentu.

Au jucat formațiile : JIUL : Ion 
Vasile — Stoker, Dan, Pop, Mihai — 
Crăciun, Libardi — Martinovicl, Io
nescu (Toia), Casandra, Peronescu. 
POLITEHNICA: Petre Popa — Bo- 
drojan. Răcelescu, I ereter, Rotaru — 
Mihăilă, (Grizea), Petrovici — Re- 
gep, Surdan, Popanică, Mlțaru.

D. GHEONEA

12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Arii 
din operete; 12,20 Cîntă Cristian Po. 
pescu; 12,30 Aici, Tîrgu Mureș f; 
12,50 Poemul simfonic „Serbări ro
mane" de Ottorino Respighi; 13,18 
Duete instrumentale de muzică 
ușoară,- 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIgI; 14,08 So
liști, orchestre, melodii; 14,40 Muzică 
din opereta ,,Rip" de Planquette; 
15,00 Din muzica popoarelor,- 15,20 
Anunțuri și reclame; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,15 Muzică n- 
soară de Gelu Solomonescu; 16,30 
LECTURĂ ÎN FOILETON PENTRU 
TINERI! ASCULTĂTORI,- 16,40 Pre
miere de operă de-a lungul anilor: 
„Aida" de Verdi ; 17,10 Emisiune 
culturală; 17,30 Suita pentru pian 
Carnavalul" de Robert Schumann,- 

18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18.15 Varietăți 
muzicale; 18,40 Ritmurile cincinalu
lui; 19,00 SEARĂ PENTRU TINE
RET,- 20.00 RAD’OGAZETA DE SEA
RĂ : In continuarea emisiunii „Sea
ră pentru tineret"; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 22,20 Cvartetul de coarde nr. 4 
de Zeno Vancea; 22,45 Cîntă corul 
Radiotelevîziunii; 23,00 Povestiri pe 
portativ; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI
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Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA 29. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop transmite: 
Marți au continuat lucrările celui, 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Biszku 
Bela, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a pre
zentat raportul cu privire la mo
dificările la Statutul partidului.

Horvath Andras a prezentat ra
portul Comisiei Centrale de Revi
zie a C.C. al P.M.S.U., și Barinkai 
Oszkar a prezentat raportul Co
misiei , Centrale de Control a 
P.M.S.U. Pe marginea rapoartelor 
prezentate au început dezbaterile.,

Au luat cuvînlui tovarășii Ne
meth Karoly, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., Cservenka Ferencne, prim- 
eecretar al Comitetului județean de

Pest, Mehes Lajos, prim-se
al Uniunii Tineretului Co- 

Ungară, și alții, 
succesele obținu- 
sodalistă de po- 

analîzait în spirit 
deficiențele

din R.P.

partid 
cretar 
mujiist 
care au subliniat
te în construcția 
porul ungar, au 
critic și constructiv 
oare se mai manifestă în anumite
domenii de activitate, au aprobat 
politica și activitatea practică a C.C. 
ai P.M.S.U.

Congresul a fost salutat de șeful 
delegației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice,' L. I. Brejnev, șe
ful delegației Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam,- Le Duc Tho, 
șeful delegației P.C. din Austria, 
Robert Dubovski, șeful delegației 
P.C. Belgian, Albert Coninck, șe
ful delegației P.C. Bulgar, Todor 
Jivkov. _________

7

(Agerpres). — La 
dat publicității oomu-

FRAGA 29
Pragia a fost 
meatul cu privire Aa vizita în Ce
hoslovacia a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R.A. Siria, Yous
sef Zeayyon. Reprezentanții celor 
două țări și-au exprimat satisfac
ția pentru dezvoltarea relațiilor lor 
reciproce și au constatat că exis
tă premise pentru dezvoltarea con
tinuă a acestora. In timpul vizitei 
au fost discutate probleme privind 
situația din Asia de sud-est, se
curitatea europeană, situația ac
tuală din Orientul mijlociu, dezar
marea și altele. Cele două părți 
au constatat că în'.r-o serie de pro
bleme internaționale punctele lor 
de vedere sînt asemănătoare. Con-

damnând agresiunea S.LJ.A. în Viet
nam, părțile au cerut încetarea 
imediată, definitivă și necondițio
nată a bombardamentelor și a altor 
acte de război îndreptate împotri
va poporului vietnamez.

Președintele guvernului cehoslo
vac, Josef Lenairt, a acceptat in
vitația de a vizita R.A. Siria.

NIGERIA
Di scufii în legătură 
cu formarea 
unui guvern civil

LAGOS 29 (Agerpres). — In ca
pitala Nigeriei au loc de mai multe 
zile discuții în legătură 
rea unui guvern civil sub 
ția .actualului șef de stat, 
Gowon. Potrivit surselor 
cutate de agenția France 
pare că intenția colonelului Gowon 
de a 'forma o echipă guvernamen
tală civilă ar fi eșuat, neg asii nd
sprijin nici în rîndul politicienilor 
din vestul țării, nici din partea se
cretarilor generali ai ministerelor. 
Aceștia din urmă ar fi răspuns ne
gativ la propunerea președintelui 
Gowon, considerînd că, în actuala 
situație, un guvern civil nu va re
zista mult timp. La ora actuală, co
lonelul Gowon intenționează să lăr
gească consiliul 
prin cooptarea a 
civili din fiecare 
este împărțită în 
minis trative 
acțiune șeful stalului vrea să cre
eze o bază mai solidă autorității 
iederale, destul de slăbită în ulti
mul tiimp.

cu fornia- 
președin- 
colonelul 
africane, 

Presse, se

executiv militar 
cîte trei consilieri 
regiune. (Nigeria 
cinci regiunii ad-

n.r.). Prin această

Festivitățile de la Belgrad I
BELGRAD 29 — Corespondentul Teatrele și cinematografele au 1 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Capitala R.S.F. Iugoslavia a îmbră
cat Ia 29 noiembrie haină de sărbă
toare în cinstea zilei republicii. In 
numeroase localități au avut loc a- 
dunări festive și ședințe solemne, 
la care au participat foști luptători 
din războiul de eliberare națională. 
In diferite orașe s-au deschis ex
poziții care oglindesc succesele 
obținute de popoarele iugoslave de 
la eliberarea țării pînă în prezent.

La mormintele luptătorilor căzuți 
în lupta împotriva fascismului au 
fost depuse coroane de flori.

Teatrele și cinematografele au _ 
prezentat în premieră filme și pie-1 
se cu subiecte din lupta de elibe
rare națională. La rîndul lor, edi
turile au scos de sub tipar noi lu
crări consacrate acestei teme, prin
tre care „Așa s-a născut noua Iu
goslavie", „Răscoala popoarelor 
iugoslave", „Belgrad — 1941—1944" 
etc.

Marți seara, la Belgrad a avut 
loc un spectacol festiv „Iugoslavii 
în cîntece și dansuri" la care și-au 
dat concursul soliști și ansam
bluri din întreaga țară.

Rezoluție adoptată de Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK -29 (Agerpres). — Tri
misul special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U. ă 
adoptat o rezoluție în problema „con
vocării unei conferințe în scopul 
semnării convenției de interzicere a 
folosirii armelor nucleare și termo
nucleare".. In document se subliniază 
că semnarea unei 
venții ar facilita 
tratativele privind 
mării generale și

I 
!
I 
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VIETNAM

PE SCURT
• MONROVIA. — James Gass, 

secretarul general al Congresului 
organizațiilor industriale — princi
pala centrală sindicală din Liberia 
— a fost arestai de poliția liberia- 
nă. Arestarea liderului sindical este 
în legătură cu grevele care au avut 
loc la minele de fier din Nimba și 
la plantațiile companiei americane

' „Firestone" din Harbel. Aceste gre
ve au fost declarate „ilegale" de că
tre autorități.
• DAMASC. — „Guvernul Si

riei va adopta cele mai ferme mă
suri împotriva companiei „Iraq Pe
troleum" în vederea redobîndirii 
beneficiilor ce-i revin de drept", 
menționa într-un comentariu postul 
de radio Damasc.

asemenea con- 
în mare măsura 
realizarea dezar- 

totale. Totodată,

Noi atacuri declanșate 
de forjele

SAIGON 29 (Agerpres). — Dumi
nică noaptea și în cursul zilei ie 
luni, în apropierea orașului Kon- 
tum, din zona platourilor centrale 
ale Vietnamului de sud, au continuat 

■ luptele între „forțele speciale" a-me- 
ricano-saigoneze și trupele Frontului 
Național de Eliberare. Potrivit co
respondentului agenției France Pres
se, atacurile patrioților par să 
fi fost puternice, deoarece în a- 
jutorul forțelor speciale din 
tabăra de la Piei Djereng au sosit a- 
vioane strategice americane „B-52": 
Agenția Associated Press a semna
lat lupte violente în tot cursul zilei 
de luni, în provincia centrală de 
coastă, la care au luat parte forțe 
armate combinate americane, sud- 
coreene și saigotmze. 1 In purtător 
de cuvînt militar american a anunțat 
la Saigon că lupte de o violență 
deosebită au izbucnit luni la noua 
bază aeriană americană de la Tuy 
Hoa, situată la aproximativ 380 km 
nord de Saigon, în urma unui atac 
declanșat de detașamentele de pa- 
trioți. Și în provincia Tay Ninh, de 
la frontiera cu Cambodgia, unde în 
ultima vreme au loc operațiuni de 
mare anvergură, au avut 
luni noi lupte. Agenția France Pres
se transmite că un avion american 
de transport „C-123'' a fost con- 
strîns de forțele patriotice din a- 
ceastă provincie să aterizeze pe 
plantația Michelin, de la Dau Tieng

patriotice
Pilotul a reușit să aterizeze cu un 
motor în flăcări. La bordul Său se 
aflau soldați americani și tailandezi 
de la baza diviziei întîia de infan
terie americană. Cu această ocazie 
a fost confirmată participarea directă 
a militarilor tailandezi la operațiu
nile de pe fronturile sud-vietnameze.

se recomandă unei viitoare confe
rințe mondiale pentru dezarmare să 
acorde o atenție deosebită proble
mei semnării convenției de interzi
cere a folosirii armelor nucleare și 
termonucleare.

Problema situației din teritoriile * 
aflate sub administrație portugheză I 
continuă să fie dezbătută în Corni- | 
tetul pentru 
neautonome, 
la lucrări, a 
vîntul Mario 
tant al mișcării de eliberare 
Angola, Mozambic și Guineea portu
gheză. El a vorbit despre amploarea 
mișcării de eliberare națională din 
aceste teritorii, și a subliniat hotă- 
rîrea populației de a lupta pînă la 
capăt pentru autodeterminare, și in
dependență. Mario de Andrade a 
subliniat că trupele coloniale nu ar 
fi rezistat pînă acum atacurilor for
țelor patriotice dacă nu ar fi exis
tat sprijinul masiv acordat guver
nului portughez de unele țări occi
dentale, și în special de state mem
bre ale N.A.T.O.

teritoriile sub tutelă și _
In fața participanților 1 

fost invitat să ia cu- 
de Andrade, reprezen- a 

din I

I

• RIO DE JANEIRO. — Preșe
dintele Camerei Deiputaților a Con
gresului brazilian, Adaiudo Lucio 
Cardoso, și-a prezentat demisia în 
semn de protest împotriva actelor 

. instituționale ale mareșalului Cas
tello Branco, prin care au fost anu
late mandatele unor deputațj^:

® BONN. — După discuții care 
au durat peste șase ore, organisme
le superioare ale Partidului social- 
democrat au aprobat în cursul șe
dinței de luni noaptea, cu 73 de vo
turi, contra 19 (liderii federațiilor 
P.S.D.G. din Bavaria, Hessa și Re- 
nania de nord Westfalia) propune
rea privind crearea „marii coaliții" 
dintre U.C.D.—U.C.S. și P.S.D.G

• CARACAS. — Companiile 
petroliere americane încalcă suve
ranitatea Veineztuelei, păstrînd un 
aparat special de poliție, a declarat 
î:n cadrul unei conferințe de presă 
președintele Sindicatului muncito
rilor petroliști din provincia Zulia.

loc

Rezultatele alegerilor administrative 
parțiale din Italia

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Duminică și luni s-au. desfășurat în 
Italia alegeri administrative par
țiale pentru reînnoirea a 309 con
silii comunale și a 2 consilii provin
ciale — Triest și Massa Carrara. In 
cele trei mari orașe — Ravenna, 
Triest și Massa Carrara, precum și 
în comune, au participai la vot a- 
proape un milion si jumătate de 
cetățeni. La Triest, Partidul demo- 
crat-creștin a obținut 30,9 la sută 
din voturi și 8 locuri în noul consiliu 
municipal, Partidul comunist — 22,g 
Ia sută voturi și 6 locuri, Partidul so-

Io. 
la 

au 
La 
au
Și
C.

cialist unificat — 12,1 la sută și 3 
curi, iar Partidul liberal — 11,4 
sută și 3 locuri. Celelalte voturi 
fost obținute de alte partide. 
Massa Carrara, democrat-creștinii 
obținut 31,5 la sută din voturi 
8 locuri în consiliul municipal, P.
Italian — 24,5 la sută și 6 locuri. 
Partidul socialist unificat — 18,6 la 
sută și 4 locuri,. Partidul socialist 
italian al unității proletare —- 7.7 Ja 
sută și 2 locuri, iar Partidul republi
can — 10,4 la sută și 2 locuri. Res
tul procentajului- de voturi a fost 
obținut de partidele liberal și Miș
carea socială ’ italiană (partid neo
fascist).
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# Destituirea regelui și proclamarea republicii I
IA 29 (AgerpTes). — revoluției. Politica externă a sta-

I

★

SAIGON 29 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și acțiunile ofensive ini
țiate împotriva trupelor americano- 
saigoneze marți dimineața patrioții 
sud-vietnamezi au organizat o am
buscadă împotriva unui convoi mi 
litar sud-vietnamez care se afla la 
142 kilometri de capitală, pe șoseaua 
numărul 20, care leagă Saigonul de 
orașul Da Lat. Convoiul, alcătuit din 
17 camioane militare, a fost luat 
prin surprindere de atacul forțelor 
patriotice încît, după cum precizează 
agenția France Presse sud-vietna- 
mezii au înregistrat pierderi grele în 
oameni și materiale.

COSMOS—133“
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

28 noiembrie, în Uniunea Sovietică .a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-133". In afara a- 
paratajului științific, la bordul sa
telitului sînt instalate un radioemi- 
țător, un sistem radio pentru măsu
rarea exactă a elementelor orbitei, 
un sistem de transmisie pe Pămînt 
a datelor cu privire la medul de j 
funcționare al aparatajului științific. L

Lovitură de stat în Burundi
• Armata a preluat puterea în țară

BUJUMBURA 29 (Agerpres).
Postul de radio Bujumbura a anun
țat că luni seara, în timp ce regele 
Ntare al. V-lea se afla în vizită la 
Kinshasa, armata a preluat pute
rea în Burundi. Primul ministru 
Michel Micombero a anunțat la 
postul de radio destituirea regelui 
și proclamarea republicii. El a a- 
nunțat, de asemenea, dizolvarea 
guvernului, desemnarea fostului 
ministru de justiție, 
Arthenon, în postul 
general al republicii, înlocuirea gu
vernatorilor provinciali cu ofițer 
ai armatei naționale, crearea, cu 
titlu provizoriu, a unui Comitet na
țional al revoluției, pînă la forma 
rea unui nou guvern. Michel Mi- 
combero, autorul loviturii de stat, 
s-a proclamat 
oii.

Marți, noul 
Micombero, a 
diodifuzat, în 
va

Simbananiye 
de procuror

președinte al republi-

șef de stat, Michel 
rostit un discurs r.a- 
care a anunțat că e, 

:onduce Comitetul naționai a

or. 56 TeL interurban 322, automat 269

• ANKARA. — Potrivit unui co
municat publicat la Ankara, o epi
demie de rujeolă bîntuie în regiu- 
na Adana din sudul Anatoliei. Pî
nă în prezent au fost înregistrate 
160 de cazuri de îmbolnăviri? -ta 
vederea preîntîmpinării extinderii 
acestei maladii, au fost trimise e- 
chipe de medici și infirmiere în 
regiune.
• KHANG KHAY. — Intr-un 

comunicat transmis de postul de 
radio „Vocea Laosului" se anunță 
că forțele patriotice laoțiene din 
provincia Xieng Kuang au respins 
la 24 noiembrie o largă operațiune 
de așa-zisă „curățire" declanșată 
de trupele grupării de dreapta, spri
jinite de aviație și artilerie. Patrio
ții au ucis 8-1 de soldați inamici, 
au rănit și luat prizonieri numeroși 
alții.

0 PARIS. — Președintele Pa
kistanului, Ayub Khan, însoțit de 
ministrul de externe, S. U. Pirzada, 
a sosit luni seara la Paris. Mare
șalul Ayub Khan a avut întrevederi 
cu președintele de Gaulle și minis
trul afacerilor externe al 
Couve de Murville.
• BERNA. — Numeroși 

ai Universității din Berna 
tiicipat la un miting de protest îm
potriva politicii duse de S.U.A. în 
Asia de sud-est. Participanții la mi
ting au hotărît să remită Ambasa
dei S.U.A. din Berna o rezoluție 
cerînd încetarea imediată a agre
siunii americane în Vietnam.

Franței,

student! 
au par-

Bu- 
rîn- 
îm- 
ve-

I
i

tului Burundi, a precizat el, va ră- 
mîne neschimbată. Toate acordurile 
și angajamentele pe plan interna
țional încheiate pînă acum vor fi 
respectate. El a cerut statelor ve
cine să se abțină de la amestecul 
în afacerile interne ale statului 
runda, anunțînd totodată că, la 
dul său, va lua măsuri pentru 
bunătățirea relațiilor cu statele
cine — Congo (Khinshasa), Tanza
nia și Ruanda. Referindu-se la cau
zele loviturii de stat, Micombero a 
declarat că „monarhia a fost cauza 
nrincipală , a tuturor necazurilor".

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă semnalează liniște 
și calm la Bujumbura. Marți dimi
neața, toate instituțiile și magazi- f 
nele și-au început activitatea în . 
mod. normal. Noile autorități au de- I 
cretat totuși restricții de circula- | 
ție, pe întregul teritoriu al țării, 
iar aeroportul Bujumbura a fost 
închis.
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• MADRID. — „Tribunalul or
dinii publice" din Madrid a con
damnat 6 persoane la închisoare 
pe termene variind între 6 luni și 
11 ani sub acuzația de a fi răs- 
pîndit manifeste antiguvernamen
tale.

• ROMA. — Temperatura a co- 
borit luni sub zero grade în cea 
mai mare parte a Italiei. Aceasta 
a fost prima zi din ultimele luni 
în care nu au mai căzut ploi. La 
Florența, școlile secundare Și-au 
redeschis porțile pentru prima dată 
de la 4 noiembrie. Școlile elemen
tare nu vor fi redeschise pînă Ia 
5 decembrie.
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