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COOPERATIVA „JIUL":

BILANȚ 
PE 11 LUNI

Lucrătorii Cooperativei meș
teșugărești „Jiul" din orașul 
Petroșani, au obținut in pri
mele 11 luni ale anului fru
moase rezultate în activitatea 
ior. de deservire a oamenilor 
muncii. 'In această perioadă, 
colectivul cooperativei și-a de
pășit cu 4,50 Ia sută planul 
producției globale, al produc
ției marfă cu 17,60 la sută; la 
deservirea industrială a popu
lației, planul a fost îndeplinit 
în proporție de 102,3 la sută

Realizări semnificative s-au 
înregistrat și la ceilalți indi
catori de plan. In cele 11 luni 
ale anului prețul de cost al 
produselor a fost redus cu 5,6 
ia sută, obținindu-se economii 

v^peste sarcina planificată care 
se cifrează la 108 000 lei.

O contribuție eficientă la 
dobîndirea succeselor amintite
au adus-o colectivele secțiilor 
de croitorie nr. 8, 20, 24 și 56. 
Printre cei care s-au eviden
țiat în mod deosebit enume
răm pe meșteșugarii Dudu Ior
dan, Nicșa Adam, Cristea Be
niamin, P<y>a Gheorghe, Rîș- 
noveanu Gheorghe, Guluț E- 
mil, Mirea Vasile. Merită re
levat și aportul lucrătorilor 
Roman Ionel, Bolcescu Nicolae, 
Nicolau Ana, din cadrul micro- 
complexului din localitate, Tă- 
nase Ioan de la secția nr. 31 
bijuterie precum și al altor 
șalariați evidențiați în intre- 
cerea socialistă.

In timpul care a mai rămas 
pînă Ia sfîrșftul anului, coope
ratorii meșteșugari de la „Jiul" 
Sjînt hotărîți să muncească în 
așa fel încît să obțină noi și 
însemnate succese în realiza
rea integrală a sarcinilor de 
plan prevăzute pe anul 1966.

loan CHIRAȘ 
corespondent

Se efectuează revizia recomprimatorulul

GERMINAȚIE Șl ÎMPLINIRE
f a cinci metri deasupra 

solului vînturile nu
bat prea tare. Numai frigul 
pătrunde încet, încet prin 
haine; dacă nu te miști. Da
că te miști, corpul degajă 
căldură și mina nu mai um
blă cu unealta ea anchi
lozată. Sîntem la cinci me
tri deasupra solului pe plat
forma de glisare a primului 
bloc cu 11 nivele din Petro
șani. Celor ce trec pe stradă 
și văd acest început de eta
pă nouă, le rămîne în afara 
cunoașterii gama variată de 
probleme pe care un colec
tiv de inimoși a trebuit să 
le rezolve, pentru perioada 
de „germinație" a acestui în
ceput. Sînt aceiași oameni 
care eu trei ani în urmă au 
ridicat primul bloc în noul 
cartier ■ Livezeni V. Acum 
s-au instalat aici, în spatele 
noii case de cultură pentru 
mai mulți ani. Și în acest

PARTICIPAREA MASELOR 
la rezolvarea treburilor obștești 
IZVOR DE ÎNFĂPTUIRI

. A- Xl-a sesiune a Sfatului popular 
al orașului Petroșani a avut la or
dinea de zi preocuparea comitetului 
executiv pentru atragerea maselor 
la conducerea treburilor obștești.

Legătura între sfaturile populare 
și masele largi de oameni ai muncii 
se realizează prin comisiile perma
nente, comitetele de locatari și de
putați.
• Pe lîngă sfaturile populare din 

Valea Jiului își desfășoară activi
tatea 44 de comisii permanente în 
cate sînt cuprinși 543 deputați.

In munca lor, comisiile per
manente sînt sprijinite de 200 spe
cialiști din diferite domenii de ac
tivitate.
• Cele 291 comitete de locatari 

cuprind 1 605 cetățeni și 371 dele
gați de clădiri.
• Din cele 1 591 propuneri făcu

te de alegători, cu ocazia prezentă
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început de iarnă, pe platfor
ma de glisare discutăm cu 
oameni cunoscuți sau necu- 
noscuți, despre bucuriile și 
greutățile începutului. „După 
trei zile și jumătate de lu
cru în două schimburi am 
ajuns cu platforma la cinci 
metri" — spuneau acei oa
meni. Și că din toți cei ce 
lucrează aci, doar șeful lo
tului a mai condus lucrări 
de glisare. In cîteva momen
te de dăruire totală oamenii 
aceștia au știut să guste din 
plin cupa bucuriei, au vă
zut că ceea ce vrei se poate, 
că de la a vrea și pînă la a 
realiza trebuie să învingi 
solul clisos și infiltrațiile de 
apă ca să ajungi la terenul 
sănătos pe care să așezi con
strucția. Intre a găsi terenul 
prielnic pe care să rodească 
o idee bună și a „așeza" te
meliile unei construcții e o 
asemănare izbitoare.

Din galeria de nume care 
se înscriu în carnetele de 
pontaj ale șantierului și răs
pund în fiecare dimineață 
„prezent" la chemarea unui 
gind de a înfăptui lucruri 
inedite cităm doar cîteva: 
Roșu Dumitru, Teirău Eu
gen, Galiger Ștefan, Cristea 
Constantin, Tiss Mihai, Hor
vath Ludovic, Șerban Nico- 
lae, Maria Victor. Sînt nu
me de maiștri și conducă
tori de brigăzi care au luat 
pieptiș greutățile unui înce
put de etapă nouă. De aici 
nu trebuie să lipsească nu
mele șefului de lot Manea 
Florin și al șefului de șan
tier Sasu Nicolae. Iată îm
plinită o listă care cuprinde

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

rii de către deputați a dărilor de 
seamă, *1 250 au fost înfăptuite.

Cu sprijinul celor' 200 de specia
liști .comisiile permanente fac stu
dii privind descoperirea și punerea 
în valoare a resurselor locale de 
dezvoltare economică și soțial-cul-

Sesiunaa a Xi-a 
a Sfatului popular 
al orașului regional 

Petroșani

turelă, se preocupă de apărarea a- 
vutului obștesc, întărirea legalității, 
de creșterea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.

Potrivit plainurilor de muncă du
pă care își desfășoară activitatea, 
comisiile permanente. ale sfatului 
popular al orașului Petroșani au 
inițiat un număr de 29 studii și 44 
obiective de control. Printre aceste1 
studii enumerăm : necesitatea în
ființării unui depozit O.O.V.L.F. în 
Lupeni, lărgirea străzilor și trotua
relor și stabilirea circulației pe alte 
trasee, spre a descongestiona arte
rele principale, profilarea și spe 
cializarea unor unități comerciale, 
depistarea locurilor de amplasare a 
locuințelor particulare. Marea ma 
joritate a acestor studii au fost tra
duse în viață. Deschiderea de noi 
unități comerci-ale, lărgirea străzi
lor și trotuarelor, amenajarea de 
zone verzi sînt doar cîteva din ele.

In activitatea comisiilor, perma

Un program artistic 
reușit

Elevii Școlii generale 
nr. 4 Vulcan au pregă
tit un frumos program 
artistic pe care l-au pre
zentat în zilele de 30 
noiembrie și 3 decem
brie în sala clubului 
muncitoresc din' locali
tate și care a fost vizio
nat de aproape 800 spec
tatori.

Programul a cuprins 
cintece, dansuri popu
lare, poezii și sceneta 
„Totul e să ai idei" de 
Virgil Stoenescu.

Cu multă pricepere au 
fost recitate poeziile 
„Partidului slavă" I de 
Dan Deșliu, „Țara mea" 
de Miron Radu Paraschi- 
vescu, „Pionier" de Le- 
tai Ea jos. De asemenea,

ERAGMENI 
DIN 

PERSPECTIVA 
PETRI LE AN A

nente ale Sfatului popular al ora
șului. Petroșani, au existat și greu-, 
lăți, datorită faptului că deputății-sînt- 
din localități diferite. Raportul pre-, 
zentat în sesiune a venit cu o su
gestie bună în acest sens. Și anume: 
sarcinile de studiu și control' să se 
stabilească pe gruptlti de debutați 
din aceeași localitate șî care, după 
analizarea amănunțită a probleme
lor, să întocmească scurte referate 
care să fie prezentate președintelui 
comisiei permanente respective.

. Pa marginea activității comisiilor 
permanente: au luat cuvînțul , mai 
mulți deputați.

Ladislau Ioan: Atragerea mase
lor la: gospodărirea treburilor obș
tești, îmbogățirea experienței noas
tre în această direcție au dat rezul
tate. Despre aceasta vorbesc eco
nomiile în valoare de 305 000 lei 
realizate de noi, revenind 157 lei, 
pe fiecare locuitor din comuna Bă- 
nița. In mobilizarea maselor la ac
țiunile obștești, o contribuție sub
stanțială au adus-o deputății, care 
au popularizat hotărîrile luate în se
siuni în rîndurile cetățenilor, comi
siile permanente.

Comitetele de locatari constituie 
o punte trainică de legătură între 
sfaturile populare și masele largi de 
oameni ai muncii. ' '•

Despre ■ felul' în care-și desfășoară 
activitatea comitetele de locatari au 
vorbit deputății Cocheri Vasile,

D. CRIȘAN •

(Continuare. în pag., a 2-a).

cîntecele interpretate de 
pioniera Soponaru Rodi- > 
ca, dansurile populare 
românești și maghiare 
prezentate de elevii cla
selor a Vll-a și a VIII-a, 
ca și sceneta care sati

gimnastică artistică pe 
tară ținut în acest an la 
București. ,

S-au mai remarcat prin 
aptitudinile lot artistice 
elevii Michi Gheorghe, 
.Costache Viorica, Me-,

VEȘTI DIN ȘCOLI
rizează pe elevul leneș, 
au atins un bun nivel 
artistic pentru care mi
cii artiști amatori au 
fost aplaudați la scenă 
deschisă.

De menționat și per
fecțiunea executării unui 
exercițiu la sol de către 
eleva Popa Rodica, e- 
xercițiu cu care a cîști- 
gat Premiul special al 
juriului la concursul de

drea Liana, Olteanu 
Gheorghe.

Prof. Florea IONAȘCU .

Cerc 
de limba română

La Liceul din Uricani 
a luat ființă un cerc de 
limba română. In prima 
ședință . a cercului,, ele
vul Iliescu Leontin a

CONCURSURI 
LITERARE

La clubul muncitoresc din 
Uricani s-a organizat nu de
mult un concurs „Cine știe 
cîștigă". Tema: Romanul
„Frații Jderi" de M. Saaouea- 
nu. Concutenți: elevii clase
lor a ix-a și a X-a. Exam1.-' 
nator : prbf. Azîru Adrian.

Cadrele didactice, părinții 
și elevii din sală au apreciat 
și răsplătit cu aplauze răs

punsurile bune ale cișncuren- 
țiror. Primele locuri au : reve
nit elevilor: 1. Pandîu Du
mitru; 2. Vanvu Aurelia — 
ambii din clasa a X-a; 3. Ber
na loan din clasa a IX-a. Gîș- 
tigățorilor li s-au înmînat pre
mii constînd din cărți.

★
La căminul cultural din 

Iscrohi, Consiliul organizației 
■ pionierilor din localitate a or
ganizat un concurs ,-fiine știe 
cîștigă". Tema: .fViața și ac
tivitatea lui M. Eminescu". 
Concurența — pionierii deta
șamentului al 11-lea — au.dat 
răspunsuri bune, clare, dove- 

. dind o pregătire temeinică 
Emoțiile și încordarea au luat 

.sfârșit numai după anunțarea 
de către juriu ti rezultatelor 
întrecerii. Locul 1 a revenit 
pionierului Burtea Liviu, lo
cul secund pionierului Cris
tea. Vasile, iar pe locul ...al 
III-lea s-a clasat. Rădoi Maria.

In continuare a rulat fil
mul românesc „Tudor", ,

M. TODORAN 
TITU CORNEA 

corespondenți

pregătit, și, susținut .un 
referat pe tema „De la 
lume adunate și iarăși 
lâ lume d*te". S-ă’orga
nizat și o grupă de elevi1 
care se va ocupa' de în
ființarea unei gazete de 
perete la care vor fi pu
blicate creațiile literare 
ale elevilor diii ' liceu.

Cercul își desfășoată 
a'ctivitatfea sub conduce
rea profesoarei de lim
ba română Costea Eleha 
și a elevei Buzoianu E- 
lisabeta, responsaBila 
cercului.

Printre primii “ membri 
ai cercului se numără 
Micu ’ Florentina, 'Nica 
Ioan, Bocan Zorița, Oțel 
Gheorghe, Nicoară _ âti- 
lia.

Mihai TODORAN
. elev
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Distribuitorii depozitului |

Iu ziarul nostru nr. 5 284 s-a pu- j 
uiicat nota „O întrecere a taxatoa
relor V‘ în oare era ’ 
tul-fă starea de curățenie a auto
buselor lasă de dorit și se propu
ne* organizarea unei întreceri în
tre taxatoare.

,„C«le semnalate în nota mențio
nată Sînt juste, ne răspunde con
ducerea IjC.O. Petroșani. Indiferent 
din vina cui se produce dezordine

Participarea maselor 
izvor de înfăptuiri

(Urmare din pag. 1)
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Pe urmele materialelor 
publicate

în autobuze (călători neînțelegători 
sau nepăsători), nouă ne revine 
sarcina Să menținem mijloacele de 
transport în perfectă stare de cu- 
r|țenie. Iată și măsurile ce le-am 
luat. Taxatoarele fiind programate, 
d<s obicei, în fiecare zi pe alt au
tobuz, fapt care nu permite orga
nizarea unei întreceri eficiente în
tre ele, ne-am propus să organizăm 
Soire șoferi întrecerea „Pentru cel 
mai curat autobuz". Incepînd din 
această lună, premierea șoferilor se 
v«, face în funcție de aspectul au
tobuzului — atî't în exterior cîl și 
în interior, in această 
ducătorii auto vor fi 
taxatoare. Am dispus 
geamurile și scaunele
erg, pîrpe uscate și curate; la fiecare 
capăt de linie, taxatoarele să mă
ture podeaua după ce au stropit-o 
în prealabil; spălatul cu furtunul, 
al podelei, scaunelor și geamurilor 
va fi executat în garaj, de către 
tapițerii! secției auto. Legat de gea
murile sparte sau crăpate, acestea 
au fost înlocuite cu prilejul 
gătirilor pentru iarnă".

Așa da, răspuns. Ziarul nostru 
ggta să consemneze lapte din 
trucarea „Pentru cel mai curat 
tokmz".

Șușter Maria, Blag Teofil și alții 
Vorbitorii au reliefat rolul educa 
tiv și mobilizator al comitetelor 
de locatari, faptul că ele trebuie 
șă se ocupe de buna întreținere a 
apartamentelor, a caselor scărilor, de 
munca de educare a locatarilor, de 
mobilizarea lor la acțiunile de înfru
musețare a cartierului în care lo
cuiesc.

Experiența a dovedit că acolo 
unde a existat inițiativă și spirit 
gospodăresc ș-au făcut multe lu
cruri frumoase. Amenajarea de mici 
baze sportive ia școlile din Vulcan 
Lupeni, Petrila și Lenea și chiar șl 
în unele cartiere vine să confirm 
aceasta.

Participarea oamenilor muncii la 
amenajarea de zone verzi, plantarea 
de arbori și arbuști 
trețjnerea străzilor, 
rilor și Ia celelalte 
inițiate de sfaturile

dus Ia realizarea unei economii de 
6 771 960 Iei.

Merită a fi evidențiată activita
tea gospodărească a deputaților fio- 
toț Josif, Patriciu Gheorghe, Tom- 
șa Elisa be ta din Petroșani, Jura 
Valeria și Școlnic Anton din Vul
can, Ardeleamu Viator și Tettleanu 
Emil dim tu peni, Gocheci Vasale si 
Lazăr Maria din ©răcani, 
V’^rica și Banbu Marra din 
sa și a multor altera.

In încheierea lucrărilor 
a luat cuvântul tovarășul 
Mircea, vicepreședinte al
popular al regiunii Hunedoara. A- 
tragerea maselor la rezolvarea tre
burilor obștești, a relevat vorbito
rul, a stat mereu în atenția comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani. Cu spri- 
jinul deputaților, comisiilor perma
nente și comitetelor de locatari 
reușit să se atragă numeroși 
meni ai muncii la acțiunile de

Pentru 
ele să 
la cu- 
să fie

Măierus 
Aninoa-

sesiuni:
Rambo

Sfatului

acțiune con- 
sprij-iniți de 
totodată ca 

să fie șterse

pre-

este 
în- 
au-

NOTĂ

important îl 
domiciliu a 

baza coiuen- 
bl acului îți

Ce am dori să găsim 
scris pe etichetele 
lipite pe ușă

In cadrul gamei de servicii pen
tru populație, un loc 
ocupă distribuirea ia 
buteliilor de aragaz. Pe 
Zii telefonice, în fața
«pare autoutilitara încărcată cu bu
telii și totul este în ordine.

Ce se întîmplă însă cînd cetățea
nul care a comandat butelia nu este 
«casă ?
Cornpetrol lipesc, în acest caz, pe * 
ușa celui care a solicitat aragaz o 
etichetă pe care scrie ziua și ora 
cînd au fost ou butelia. Și, pe cum 
șe pare, ei mai revin încă o dată cu 
butelia, după care comanda făcută 
nu mai este luată în considerare.

Procedeul cu eticheta n-ar fi rău 
în cazul cînd el n-ar avea numai 
rolul de a-1 anunța pe cetățean că 
a 
indicat aa prin această etichetă o- 
mul să lie ajutat să intre în posesia 
buteliei cu aragaz. Cum ? Foarte 
simplu: scriind • pe etichetă ziua și 
ora cînd mașina cu aragaz vine 
din nou la aceeași odresă. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît la efectuarea 
comenzii depozitul Competrol nu 
Stabilește ziua șl ora livrării bute
liei, iar ,4- altă pairte se poate 
întimpla ca cel care a solicitat ara
gaz să nu fie acasă tocmai cînd so
sește mașina.

O măsură luată în această direc-

s
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I
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Hui de a-1 anunța pe cetățean că • 
rtaias fără butelie. Ar fi foarte |
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v uiupuiu maia j.n Qirec- »
tie de conducerea depozitului Com- j

i ■
I. B. I

petrol ar fi Oportună, ea venind 
®n- sprijinul Îmbunătățirii deservirii 
populației cu butelii de aragaz.

ornamentali, în- 
cnrățirea șanțu- 
acțiuni obștești 

populare a con-

s-a
oa-
în-

frumusetare și gospodărire a loca- 
lltătttar Văii Jiului.

Fără îndoială că în îmbunătățirea 
activității sfaturilor populare un rol 
important SI are traducerea în via
ță a hotăririlor elaborate, 
aceasta însă este necesar ca 
fie aduse în mod operativ 
noștința oamenilor muncii,
mobilizați toți factorii ce concură 
la înfăptuirea lor. Acest lucru se 
tace cu sprijinul deputaților.

Succesul muncii de atragere a 
maselor Ia gospodărirea treburilor 
obștești depinde și de felul în care 
este îndrumată activitatea comisiilor 
permanente, a comitetelor de loca
tari de către sfaturile populare. 
Imbunătățtndu-și stilul de muncă, 
întărind in permanență legătura cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
atrăgîndu-i la acțiunile gospodărești 
edilitare, sfaturile populare vor 
reuși să asigure îmbunătățirea con
tinuă a gospodăririi și înfrumuse
țării localităților Văii Jiului.

PROGRAMUL I: 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică ; 6,45 Emisiunea pen
tru pionieri ■, 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 în sunet de fanfară; 7,30 
Melodii vesele; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Interpreți de muzică 
populară; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului; 9,35 Melodii 
și instrumente populare; 9,50 Reci
tal vocal Viorel Ban; 10,00 BULE-

ȘTIRI; 10,03 Piese corale de 
Oancea; 10,15 Program de 
populară; 10,40 RADIORA- 
PIONIERILQR; 11,20 CĂR-

Pe teme de circulație

La drum cu căruța
Regulamentul privind circulația 

pe drumurile publice cuprinde un 
capitol care se referă la circulația 
vehiculelor cu tracțiune animală. 
Pentru a conduce un asemenea ve
hicul, conducătorul lui trebuie să 
cunoască regulile de circulație cu 
scopul de a nu pune în pericol se
curitatea circulației. Noua legislație 
prevede în această privință printre 
altele, următoarele reguli care tre
buie cunoscute și respectate de 
posesorii de vehicule cu tracțiune 
animală :
• GînJ în afara părții carosabile 

există spațiu pentru circulația ve
hiculelor cu tracțiune animală, sau 
drumuri laterale, să nu circule pe 
șosele naționale.
• Nu au voie să conducă în timp 

ce se găsesc sub 
lor alcoolice.

<ț Pe timp de 
circule cu felinar
montat pe partea stingă a vehicu
lului — ca lumina să fie vizibilă din 
ambele sensuri ale circulației, să 
aibă un ochi de pisică (catadioptru) 
montat Ia partea din spate a vehi 
cuiului.
• Cînd schimbă direcția de mers 

să semnalizeze cu mîna și să se asi
gure 
culă 
cui.

influența băuturi-

noapte trebuie să 
aprins, care să fie

circulau pe drum public și aceasta 
pentru că nu au cunoscut semnifi
cația indicatoarelor rutiere, care pre- 
văd, în acel Ioc, această prioritate. 
Pancova Grigore din Petroșani nu 
a respectat prevederile indicatoare
lor de circulație. Din fericire, aba 
terile menționate mai sus nu s-au 
soldat cu accidente sau pagube ma
teriale dar aceasta putea să se în- 
tîmple...

Ca primă măsură de prevenire, 
tuturor acestor conducători certați 
cu normele de circulație li s-au a- 
piicat amenzi contravenționale care 
au ajuns pînă la 200 de lei.

Numai din cele cîteva exemple 
se poate vedea cit este de impor
tant ca omul care pleacă la drum 
cu căruța să cunoască și să respecte 
regulile de circulație ajuttnd astfel 
la menținerea ordjnei pe drumurile 
publice, la evitarea accidentelor.

Lt. maj. ȚlU CONSTANTIN
miliția orașului Petroșani

că din față si din spate nu cir. 
în apropiere nici un autovehi-

• Să nu părăsească vehiculul în 
timpul mersului sau cînd staționea
ză.
• Dacă vehiculul este dotat >1 

roțj pneumatice are obligația să nu 
iasă cu el în circulație fără sisteme 
de frînare.

Regulile indicate mai sus au fost 
însă încălcate de unele persoane care 
au condus vehicule cu tracțiune a- 
nimală cu toate că prevederile nou
lui regulament au fost prelucrate 
cu toți conducătorii de astfel de 
mijloace de tracțiune. Iată cîteva 
exemple. Cetățeanul Dione Petru, 
din Petrila, a condus căruța în tinip 
ce se afla sub influența băuturii al
coolice. Căldărar Dumitru, din Is- 
croni, și Ciupercă Horoton, din Pe
troșani, au lăsat căruțele pe partea 
carosabilă a drumului național și 
caii nesupravegheati. Stanciu Dotei 
și Crăciunescu Iacob, din Iscroni, 
nu au dat prioritate vehiculelor care

TELEVIZIUNE
14 decembrie 

18,00 Pentru copii și tineretul șco
lar ; A.B.G. I „Iarna", 
care vă așteaptă.

18,50 Publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23
19,35
29,65

Cărți
20,25
20,45
20,55

Giu-

care

Germinație
și împlinire

(Urmare dim pag. 1)

să-și primească man
ie delegat la Confe- 
regională de partid. 
Gheorghe a primit a-

de pe 
de construcții, 

lui are acoperire

metri deasupra 
bat vînturi mari, 

iernii te pă-

mai mult decit o înșiruire 
de nume, cuprinde un com
plex tenace de pasiuni și 
ambiții creatoare. Unul din
tre ei a fost chemat de se
cretarul comitetului de partid 
„pentru cîteva minute". Tre
buia 
datul 
rința 
Roșu
ceasta nobilă învestitură din 
partea comuniștilor 
șantierele 
Mandatul 
in fapte.

La cinci 
solului nu
Numai frigul 
trunde cu încetul; dacă stai 
degeaba. Dar oamenii care 
mișună pe platformă ca al
binele în roi nu stau de
geaba. Toarnă beton, mon
tează armătură, cofraje. La 
primăvară intre zidurile a- 
cestea reci se vor împlini 
tihnitele idile familiale.

Șah.
Aventurile lui Robin 
Cabinet medical Tv. 
căilor respiratorii superioare 
In sezonul rece și. prevenirea

Hood.
Bolile

lor. Participă dr. Mircaa 
rea.
Cronica discului. 
Poșta televiziunii.
O invitație pentru cei 
nu au vizitat... Sovata.

21,10 Film; Nu plînge Peter — o 
producție a Studiourilor 
goslave.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 Iac^idarga .eiaișiuniL..

Iu-

TIN DE 
Nicolae 
muzică 
CHETA
ȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Me
lodiile Bucureștiului; 11,45 Soliști 
de muzică populară; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 13,30 ilntîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat ; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Răs
foind albumul muzicii de estradă ,- 
15,00 Din folclorul muzical al po
poarelor; 15,20 .Anunțuri și reclame,- 
15,30 Casa de discuri Electrecord 
prezintă selecțîuni din opereta „Lă- 
sați-mă să cînt" de Gherase Den- 
drino,- 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
16,15 Muzică ușoară de Hjgen Te- 
ger,- 16,30 O poveste pentru voi, 
copil; „Dragoste de mamă"; 16,40 
Premiere de operă de-a lungul ani
lor,- 17,10 
radiofonic 
Muzica și 
DE ȘTIRI;
LUI;

Miracol românesc, poem 
de Niculae Stoian; 17,30 
natura,- 19,00 BULETIN 
18,03 IN JURUL GLOBU- 

18,40 RITMURILE CINCINA-

Sport. 22,45 Lucrări corale de Iacob 
Mureșiani și Teodor Teodorescu; 
23,00 „Prieten drag" — muzică ușoa
ră; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

LULU1; 19,00 SEARĂ PENTRU TI
NERET; 20,00 RADIOGAZETA DE
SEARA. Iii continuarea e-
misiunii — „Seară pentru ti-
neret"; 22,00 RADIOJURNAL.

CINEMATOGRAFE
'PETROȘANI — 7 Noiembria:

Fantomas se dezlănțuie; Republica: 
Mamă ciudată; PETRILA: In ge
nunchi mă întorc la tine,- LONEA — 
Mineruț: In fiecare zi, sărbătoare; 
7 Noiembrie: Eu sînt Cuba; LIVE- 
ZENI : Gustul mierii . ANINOASA : 
Vizita; VULCAN : A fost odată un 
moș și o babă; CRIVIDIA ; Sașa; 
PAROȘENI : Aport Muhtar,- LU- 
PENI — Muncitoresc: Răscoala ; 
Cultural : Aventura ; BĂRBĂTENI : 
Karambol ,- URICA NI • Aventurile 
lui Werner H-olt.

p ensla de urmaș

pensia
la
dacă

la terminarea acestora, fără a

de urmaș 
vîrsta de 

continuă

copiii
16 ani, 

studiile,

pensie sau pensia de urmaș de la 
soție este mai avantajoasă.

Dacă la data decesului uinuia 
dintre soți, cel rămas în viață are 
unul sau mai mulți copii, el bene
ficiază de pensie de urmaș pînă 
cînd copiii împlinesc vîrsta de 16 
ani sau, dacă continuă stadiile, pînă 
la terminarea acestora, fără a de
păși vîrsta de 25 de ană, ori pînă la 
căsătoria sau decesul lor înainte do 
împlinirea acestor vîrste. Soții au

Proiectul legii pensiilor 
In dezbaterea 

oamenilor muncii

25

de 
de 

înainte 
mai

Conform noului Proiect de lege a 
pensiilor au dreptul la pensia de 
urmaș copiii, soția, soțul, părinții, 
frații șl surorile care se află în în
treținerea celui decedat, numai dacă 
acesta era pensionar sau dacă 
îndeplinea condițiile pentru obține
rea u-nei pensii. Capitolul IV al pro
iectului preaizează că: au dreptul 
ia 
pînă 
sau 
pînă
depăși vîrsta de 25 de ani. Prin a 
cest alineat Proiectul noii legi vine 
cu îmbunătățiri fată de legea veche 
care condiționa pensia de urmaș pi- 
nă la 16 ani și numai în cazuri ex
cepționale — orfanii de ambii pă 
rinți sau copiii celor cu pensie de 
merite deosebite — puteau primi 
pensie de urmaș pînă la terminarea 
școlii, fără a depăși vîrsta de 
de ani.

Copiii beneficiază de pensia 
urmaș dacă s-au aflat în stare 
invaliditate de orice grad,
de împlinirea vîrstei arătate 
sus, pe toartă durata invalidității.

In cazul decesului unuia dintre 
părinți, copiii au dreptul la pensia 
de urmaș chiar dacă părintele ră
mas în viață se află în muncă.

Soția sau soțul are dreptul la pen
sia de urmaș dacă: a împlinit vîrs
ta de 57 de ani — soția și 62 de ani 
— soțul. Din tradiția noastră rezultă 
că în majoritatea cazurilor, soțrrl 
muncește, iar soția este casnică. In 
oazul decesului soțului, soția pri
mește pensie de urmaș la împlinirea 
vîrstei de 57 de ami.

Legea precizează însă că și soțul 
poate primi pensie de urmaș după 
decesul soției, în caz că soția a lu
crat și are o pensie, iar el .tu are

R-

dreptul la pensia de urmaș dacă se 
află în stare de invaliditate de'orice 
grad, pe toată durata invalidității 
Soția are dreptul la pensie de ur
maș pe tot timpul vieții dacă : a îm
plinit vîrsta de 50 de ani și a născut 
pînă la data decesului soțului 5 
sau mai mulți copii; a împlinit vîrs
ta de 50 de ani și are cel puțin 20 
de ani de căsătorie cu soțul dece
dat. In caz că are între 15—2U 
de ani de căsătorie, soția are drep
tul la pensia de urmaș tot la vîrsta 
de 50 de ani, însă aceasta se calcu
lează proporțional cu anii de căsă
torie.

Părinții au dreptul la pensia de 
urmaș dacă: au împlinit vîîsta de 
62 de ani — tatăl, sau 57 de ani — 
mama, pe tot timpul vieții; ari de
venit invalizi de orice grad, pe tot 
timpul invalidității ■, se află în între
ținerea fiului sau fiicei, numai dacă 
la data cererii nu sînt încadrați în 
muncă sau nu exercită o profesie 
sau meserie pe cont propriu.

Frații și surorile au dreptul la

pensie de urmaș pînă la vîrsta de
16 ani, iar dacă continuă studiile 
pînă la terminarea acestora, fără a 
depăși vîrsta de 25 de ani, O inva
liditate de orice fel, înaintea vîrstei 
mai sus arătate dă fraților și suro
rilor dreptul la pensia de urmaș, pe 
toată durata invalidității. Frații și 
surorile șe consideră că se află în 
întreținera celui decedat dacă la da
ta solicitării pensiei erau orfani de 
ambii părinți. Dacă au părinți în 
viață, pensia de urmaș se acordă 
numai în cazul cînd se constată că 
aceștia nu primesc pensie, nu ștot 
încadrați în muncă sau nu exercită 
o profesie sau o meserie pe cent 
propriu.

Pensia se calculează din pensia 
celui decedat în următoarele pro
cente : 100 Ia sută pentru 3 sau mal 
mulți urmași ,• 75 la sută pentru 2 
urmași,- 50 la sută pentru 1 urmaș.

In cazul 
sionar de 
sau III, se 
pensia de 
ferențiată
(accident de muncă, boală profesio
nală, boală obișnuită și accident în 
afara muncii. Acest alineat consti
tuie un element nou în proiectul 
noii legi a pensiilor fiind, fată de 
legea actuală, în avantajul celora 
care 
maș.

In
tate 
mea 
tru limită de vîrs-tă, urmașilor li se 
va acorda cuantumul corespunzător 
prevederilor legale.

FLEȚAN UVIU
jurist

Oficiul de prevederi sociale 
Petroșani

cînd cel decedat era pen- 
invaliditate gradul 1. II 
va lua ca bază de calcul 
invaliditate gradul I, di- 
după cauza invalidității

beneficiază de pensia de ui-

caz că pensionarul de invalidi- 
are, la data decesului, vechî- 
minimă necesară pensiei pen-
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EFICIENȚA CEBCETÂPII ȘTIINȚIFICE
1. Cum se desfășoară activitatea de cercetare științifică — fundamen

tală și aplicativă ? Ce propuneți pentru sporirea eficienței ei ? 2. Cîte te
me au fost atacate în 1966, cîte au fost soluționate? 3. Cîte studii au 
fost aplicate și cu ce rezultate ? 4. Ce frînează aplicarea unor soluții ?

Ing. IOAN LAZARESCU 
director general al C. C. V. J.

Iln scopul îmbunătăți- deri este necesară o • dotare 
rii in continuare a re- corespunzătoare cu personal, 
zultatelor cercetărilor a- utilaj si aparataj. Recenta in- 

plicative de pe lîngă intreprin- ființare a Centrului de cer

cetări miniere pentru huilă de 
pe lîngă Combinatul carboni
fer Valea Jiului este un prim 
pas spre acest deziderat. In 
anii cincinalului, această uni
tate va fi completată cu labo
ratoare, ateliere și o stație 
pilot, dotate cu utilaj și apa
rataj modern, ha sfîrșitul peri
oadei, personalul tehnico-ingi- 
neresc folosit în cercetare va 
fi de 170 lucrători.

2 In cutsul anului 1966,
în planul serviciului cer- 
cetare-docpmentare figu

rează 14 teme. La acestea se 
mai adaugă două teme finan
țate din fondul pentru intro
ducerea tehnicii noi. Toate te
mele au fost atacate. Majori
tatea temelor luate în studiu 
au fost rezolvate, cu excepția 
unora a căror rezolvare recla
mă un timp mai îndelungat. 
De exemplu, studiul deplasării 
rocilor prin stații de observa
ție, în vederea dimensionării 
pilierilor de siguranță, va du
ra încă 10—12 ani, iar cel al 
susținerii lucrărilor miniere în 

condițiile de presiune ale mi
nelor adinei — 5 ani.

3 Dintre temele care 
și-au găsit aplicabilitate 
imediată în producție ci

tăm ca mai importante : sus
ținerea metalică modernă în a- 
batajele frontale, podirea aba
tajelor cu toroane de cabluri 
si plasă de sîrmă (tavan elas
tic), mecanizarea tăierii și în
cărcării în abataje, umezirea 
în masiv a cărbunelui, com
baterea focurilor de zăcămînt 
prin metoda înnămolirii etc.

Prin introducerea susținerii 
cu stîlpi hidraulici cu pompă 
centrală de tipul Klockner-Fer- 
romatik, în abatajele cu front 
lung în felii orizontale de la 
Lupeni, productivitatea a cres
cut de la 5 tone/post la 7,5 
tone/post. In prezent se fac 
pregătiri pentru introducerea 
acestor stîlpi și Ia mina Lonea, 
unde, în locul grinzilor articu
late de tipul Klânne, vor fi fo
losite grinzi indigene, nearti
culate, de tipul „Republica". 
La mina Aninoasa, prin intro
ducerea podirii cu plasă și a 

susținerii cu stîlpi tubuUri 
ST-6 și grinzi „Republica", 
folosite pînă acum doar la mi
nele de lignit s-a ajuns, după 
numai 9 luni de experimenta
re, la un randament, în aba
taj, de 6,35 tone/post și un 
consum de lemn de 6 mc/1 000 
tone.

Umezirea în masiv a stra
tului de cărbune, practicată în 
prezent cu 15 instalații Haus- 
herr la minele Lupeni și Pe
trila, a dat efectele scontate 
atît în ceea ce privește com
baterea prafului de cărbune, 
cît și în ceea ce privește re
ducerea rezistenței la tăiere a 
cărbunelui. Alte cinci instala
ții vor fi introduse la Petrila, 
Lupeni și Vulcan. In anii tre- 
cuți, s-au lichidat cu succes, 
prin metoda înnămolirii, cîte 
un foc de zăcămînt la minele 
Lupeni și Petrila. Este vorba 
de focuri „cronice" care nu 
au putut fi lichidate ani în șir 
nici prin acțiune directă și 
nici prin izolare cu diguri. In 
prezent este în curs de înnă- 
molire o zonă de foc la mina 
Vulcan și se fac pregătirile 

pentru lichidarea focului de
numit „etern" (din anul 1919) 
de la blocul V al minei Vul
can.

Prin punerea în funcție a in
stalațiilor de epurare a ape
lor cu filtre presă de la pre- 
parațiile Lupeni și Petrila, din 
cantitatea de materii solide în 
suspensie, care se deversa în 
Jiu, se reține în prezent 65— 
70 la sută, adică cca. 700 tone 
pe zi. îmbunătățirea funcțio
nării instalațiilor are loc în 
continuare.

4 Nu există cauze de ne
înlăturat care să frîneze 
aplicarea unor soluții. 

Trebuie să se țină seama însă 
că unitatea de cercetare va fi 
dotată cu aparataj, utilaj, ,la
boratoare, ateliere și personal 
suficient abia de aici înainte.

Gu mijloacele de investiga
ție specifice unităților de cer
cetare de pe lîngă marile în
treprinderi industriale, Centrul 
de cercetări miniere pentfu 
huilă va putea să aducă un a- 
port din ce în ce mai însem
nat la modernizarea minelor.

Ing. RAUL BALTAREJU 
director adjunct știinjtfic al S. C. S. M. 

Petroșani

1 Activitatea de cer'oata- 
re reprezintă un element 
necesar desfășurării pro

cesului de producție. In aceas
ta rezidă sensul realist al mun
cii cercetătorilor din caidru! 
S.C.S.M. Petroșani. Ăici se e- 
fectueiază lu’crări în diferite 
faze de cercetare — de la stu
dii cu caracter aplicativ la cer
cetări complexe, fundamental 
orientate, care permit să se 
pună la dispoziția industirei mi
niere metode de lucru, utilaje, 
materiale mai bune și mai si
gure, norme și instnu'cțiuni, în 
scopul îmbunătățirii condițiilor 
de muncă din subteran.

Creșterea eficienței cercetă
rilor noastre este un bun ice ni-l 
dorim permanent. Pentru a-1 
realiza, cercetătorii noștri sînt 
preocupați de modernizarea me
todelor de cercetare, ceea ce 
impune perfecționarea Iar și 
contactul permanent cu reali
zările științei și tehnicii mo
derne. De la 'oalaboratorii noș

tri așteptăm mai multă conti
nuitate în participarea la reali
zarea diferitelor faze de cerceta
re. De asemenea, consider că 
trebuie îmbunătățită contribu
ția beneficiarilor care ar trebui 
să devină colaboratori ai cer
cetătorilor încă din iaza de la
borator sau pilot (la aceasta 
ar ajuta o formă de cointere
sare materială prin cumul).

Colaborarea dintre proiectant 
și cercetător trebuie, de ase
menea, începută din faza de 
cercetare și continuată, îm
preună cu beneficiarul, în toa
te fazele de realizare a produ
sului (cin exemplu pozitiv : 
producerea măștii românești de 
combatere a prafului silicogen).

2 Sarcinile de plan din 
cadrul S.C.S.M. Petroșani 
prevăd rezolvarea în a-

nul 1966, a doiuă teme de cer
cetare în cadrul planului de
stat și a 38 teme de cercetare 
din planul departamental al

ministerului. In afara acestora, 
pînă acum au fost atacate peste 
60 lucrări la cererea expresă 
a unor unități,

3 Pînă în prezent au fost
încheiate lucrările la 11 
teme din planul de cer

cetare anual și la aproape 60 
lucrări extraplan. Este dificilă 
o apreciere concretă pe lucrări 
și faze privind aplicarea în 
producție a soluțiilor. Pînă la 
sfîrșitul trimestrului III au fost 
aplicate în practică aproape 50 
de lucrări extraplan, (Instruc
țiunile de aplicare a N.T.S., u- 
nele probleme de aeraj în minele 
din Valea Jiului și Moldova 
Nouă, studiul privind explozi- 
vitatea prafului în minele de 
lignit etc.

S-a trecut la aplicarea a 5 
studii din cadrul planului 
S.C.S.M. pe anul 1966 (clasifi
carea după gaze a unor mine 
noi deschise, îmbunătățirea ex
plozivilor antigrizutoși etc.).

4 Nu poate fi vorba de 
frânarea aplicării solu
țiilor studiilor cercetăto

rilor noștri. Intîrzierea aplicării 
soluțiilor noastre are u-neori la 
bază cauze obiective (necesi
tatea intercalării unor faze ex
perimentale pentru o mai mare 
siguranță). Această problemă 
prezintă însă și aspecte subiec
tive (intîrzierea avizării stu
diilor, inerția datorită rutinei 
etc.).

Unele din lucrările noastre 
pentru a fi aplicate, impun 
formarea unei opinii care să 
dezvolte încrederea în avan
tajele pe care le prezintă so
luțiile date. In acest sens, dez
baterea problemelor în sesiuni, 
simpozioane și colocvii, propa
ganda tehnică (publicitatea) și 
instruirea cred că trebuie să 
capete aspectul xinor manifes
tări ou caracter de lucru, de 
colaborare, cu sens bine preci
zat : aplicarea eficientă a so
luțiilor daite de cercetători.

Conf. irig. ILIE CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului de mine Petroșani

4 In zilele noastre, cînd atît pentru producția materia
li știința a devenit o pu- la cît și pentru viața spirituală
* ternică forță socială, de a oamenilor, cînd ea a fost ri-

< importanță extrem de mare dicată la rangul unei proble

me de stat, împletirea cercetă
rii cu învățămîntul superior 
trebuie continuată, dar și dez
voltată în mod complex, prin 
colaborarea instituțiilor de în- 
vățămînt superior cu produc
ția și cu institutele de cerce
tări de toate gradele.

Pentru ridicarea muncii de 
< ercetare științifică pe o treap
tă superioară, pentru creșterea 
eficienței ei, consider că ar fi 
necesare următoarele: folosi
rea în comun a aceleiași baze 
materiale atît pentru învăță- 
mînt cît și pentru cercetare, 
iar uneori și pentru producție; 
folosirea intensă a bazei teh
nice dat fiind că aparatele și 
utilajele, datorită revoluției 
tehnico-știintifice contempora
ne, au un grad ridicat de u- 
zură morală; cooperarea mai 
strînsă a corpului didactic uni
versitar cu producția (în pri
mul rînd cu unitățile C.C.V.J.) 
și cu unitățile de cercetare 
(S.C.S.M., Serviciul de cerce
tări din cadru! C.C.V.J., 
I.C.E.M.I.N. București ș. a.) 
prin înființarea, pe sectoare 
de activitate, a unor labora
toare de cercetare comune.

Prin concentrarea bazei teh
nice se realizează o mare e- 
conomie, folosindu-se în mod 
intens o aparatură modernă, 
costisitoare care în cîțiva ani 
se învechește și trebuie înlo
cuită. Progresul tehnico-științi- 
flc actual condamnă la dis
pariție laboratoarele mici, izo
late.

Un alt factor care ar putea 
ridica nivelul . activității de 
cercetare, îl constituie înfiin
țarea de posturi de cercetă
tor la catedre, fără normă di
dactică.

2 In cadrul institutului
nostru, în anul 1966 au 
fost abordate 59 teme 

din care 31 din domeniul mi
neritului. Din acestea, un nu
măr de 33 teme, din care 21 
cu specific minier, vor fi ter
minate pînă la finele anului, 
unele fiind deja încheiate. Un 
număr de 15 teme din cele ca
re se vor încheia la finele a- 
cestui an se rezolvă pe bază 
de contracte cu diferite unități 
miniere, >

3 In perioada 1965—1966, 
un număr de 29 teme 
științifice (toate cu spe

cific minier) elaborate în ca
drul Institutului de mine, au 
fost aplicate în producție.

Deși urmărirea eficienței e- 
ronomice a cercetărilor apli 
cate a revenit beneficiarilor 
totuși vei da două exemple : 
Prin lucrările Efectuate de ca
tedra de tehnică minieră ge
nerală în legătură cu exploa
tarea la zi a zăcămintelor de 
lignit din bazinul Rovinari, s-a 
asigurat trecerea la o nouă 
tehnologie de exploatare, ceea 
re a condus la reducerea pre
țului de cost cu 34 lei/tona 
de cărbune.

•j lucrare a colectivului ca
tedrei de mașini miniere a 
condus la reducerea consumu
lui de aer comprimat în con
dițiile din bazinul Brad cu cir- 
ra 18 la sută și la creșterea 
vitezei de perforare cu 25—33 
la sută.

4 După părerea mea, 
una din principalele 
cauze care frînează a- 

pltcarea rezultatelor unor stu
dii. o constituie faptul că în 
sectoarele productive miniere 

nu există servicii de cercetare 
care să fie preocupate de a- 
plicarea cercetărilor și de ge
neralizarea rezultatelor. O al
tă cauză ar fi aceea că în ma
joritatea unităților miniere e- 
xistă mentalitatea obținerii u- 
nor rezultate superioare celor 
existente, imediat după aplica
rea metodelor și a procedeelor 
reieșite din cercetări, fără să 
se țină seama de lipsa de ex
periență, de perioada de asi
milare. Nu întotdeauna se a- 
leg muncitori cu o calificare 
superioară, nu se asigură asis-z 
tența tehnică necesară și su
ficiente stimulente morale și 
materiale pentru introducerea 
noului în producție.

Am convingerea că prin în
ființarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice se va 
realiza o mai bună coordonare 
a activității de cercetare și e 
colaborare mai strînsă întro 
cercetare și producție, ceea cr 
va avea ca efect creșterea efi
cientei cercetării stiint'f' -e.

Pagină îngrijită de
Frandsc VETRQ
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Agresorii americani au bombardat 
din nou cartiere populate ale Hanoiului

HANOI 13 (Agerpres). — Conti- 
nuînd escaladarea războiului împo
triva R. D. Vietnam, agresorii a- 
mericani au trimis la 13 decembrie 
numeroase formațiuni de avioane 
cu reacție să bombardeze mai mul
te cartiere populate ale Hanoiului. 
Agenția V.N.A. menționează că 
este pentru a doua oară de la 2 
decembrie cînd avioanele america
ne bombardează cartiere populate 
din capitala R. D. Vietnam.

Potrivit primelor știri, unitățile 
antiaeriene pentru apărarea Ha
noiului au doborît patru avioane 
agresoare și au luat prizonieri 
cîțiva piloți americani.

Făcînd bilanțul pierderilor . sufe
rite de S.U.A. în Vietnamul de

nord, agenția precizează că pînă 
în prezent au fost doborîte 1 598 
avioane americane.

TAILANDA

i

I
i

Ciiîremur de pămînt 
în Iugoslavia

BELGRAD 13 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că marți la 
Zagreb s-a înregistrat un cutre
mur de pămînt de gradul 6, avînd 
epicentrul la o depărtare de 30 
kilometri de acest oraș.

Agenția citată menționează că la 
Zagreb cutremurul a fost resimțit 
destul de puternic, dar nu au fost 
semnalate pagube materiale. Nu 
există încă știri despre urmările 
cutremurului în regiunile din apro
pierea epicentrului. 9

Trupe americane participă la acțiuni 
împotriva partizanilor
BANGKOK 13 (Agerpres). — Du

pă cum anunță corespondentul din 
Bangkok al agenției United Press 
International, trupele americane iau 
parte directă Ia acțiunile împotriva 
partizanilor din Tailanda. Statele 
Unite, mdîgionează corespondentul, 
aii pus la dispoziția trupelor guver
namentale tailandeze elicoptere

pentru lansarea trupelor de desant 
aerian în zona unde acționează 
partizanii. Subunități ale armatei 
tailandeze sînt instruite de „con
silieri militari americani" pentru 
purtarea războiului în junglă. Pen
tru aceasta au fost aduși „specia
liști" ai C.I.A. din Vietnamul de 
sud.

Mîine se deschide sesiunea 
Consiliului Ministerial al N.A.T.O.

privire 
țărilor 

rezolu- 
trimită 
pentru

O-N.il Adoptarea unor rezoluții în sprijinul 
țărilor și popoarelor coloniale

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat o serie de rezoluții în care 
se cere țărilor coloniale să între
prindă măsuri urgente în direcția 
îndeplinirii Declarației cu 
la acordarea independenței 
și popoarelor coloniale. O 
tie recomandă O.N.U. să 
imediat o misiune în Aden,
a supraveghea și controla pregăti
rile și alegerile generale care vor 
avea loc în acest teritoriu. Misiu
nea va studia, totodată, posibilită
țile de a instaura în Aden un gu
vern interimar care să înlocuiască 
puterea britanică actuală pînă la 
alegeri și cere înlăturarea stării de 
urgență din Aden. O altă rezolu
ție, prezentată de un grup de țări 
afro-asiatice, recomandă Consiliu
lui de Securitate să întreprindă 
sancțiuni obligatorii împotriva Por
tugaliei (conform hotărîrii. Adună
rii Generale, adoptată în 1964, ca
re prevede instituirea unui boicot 
în relațiile comerciale cu Portuga-

lia) și cere guvernului de la Lisa
bona să respecte principiul auto
determinării populației din terito
riile africane, administrate de gu
vernul portughez. Adunarea Gene
rală a adoptat, de asemenea, o re
zoluție care cere Marii Britanii să 
stabilească un termen cît mai a- 
propiat pentrți acordarea indepen
denței insulelor Fiji, unde 
comandă să se organizeze 
pentru un organ legislativ, 
constituție, și formarea unui 
care să reprezinte 
ti nașă.

Comitetul 
Generale a 
unanimitate 
ție care
de intervenție din afară în ^face
rile interne ale altor state. Ultima 
parte a rezoluției, prezentată co
mitetului din inițiativa Uniunii So
vietice, se referă la declarația de 
neintervenție adoptată la sesiunea 
Adunării Generale din anul trecut. 
Dezbaterile pe marginea acestui

se re
alegeri 

o nouă 
guvern

populația băs-

al Adunării 
luni seara în 

rezolu-

Politic
aprobat
un proiect de 

condamnă toate formele

Aplicarea legii privind 
„securitatea internă" în Chile

/

proiect au constituit un nou prilej 
de critici la adresa Statelor Unite 
pentru războiul pe care îl duc în 
Vietnam și pentru menținerea . de 
baze militare pe teritoriile unor sta
te străine situate în aproape toate 
regiunile lumii.

împotriva politicii de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Africane, 
Comitetul politic 
o rezoluție care 
de Securitate să 
țiuni mai eficace 
care sprijină guvernul acestei țări, 
întreținînd cu el relații economice 
și comerciale multilaterale.

special a adoptat 
cere Consiliului 
întreprindă ac- 
contra statelor

PARIS 13 (Agerpres). 
Mîine 15 decembrie, 
se deschide la Paris 
sesiunea Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O., 
ultima reuniune a blo
cului Atlanticului de 
nord care va avea loc 
în capitala Franței: 
Pentru prima oară de 
la crearea N.A.T.O., 
problemele militare și 
politice vor fi discuta
te în mod separat. Pro
blemele militare vor fi 
abordate la 14 decem
brie, în cadrul „Comi
tetului de planificare 
militară", din compo
nența căruia reprezen
tanții Franței nu fac 
parte. Va fi prezentat 
raportul unui comitet 
special asupra consul-

tării și planificării în 
domeniul nuclear, pre
cum și stadiul actual 
și perspectivele dez
voltării forțelor mili
tare puse la dispoziția 
N.A.T.O. La 15 decem
brie, de data aceasta 
în prezența tuturor 
membrilor ălianței At
lantice, vor începe dis
cuțiile asupra proble
melor politice. Vor fi 
trecute în revistă prin
cipalele evenimente ale 
actualei situații inter
naționale, problemele 
complexe pe care le 
ridică transferarea se
diului Consiliului 
lantic îp Belgia, 
cum și relațiile 
Vest. In legătură
această ultimă proble-

At- 
pre- 
Est- 

cu

mă, agenția France 
Presse scrie că păre
rile privind necesitatea 
îmbunătățirii relațiilor 
dintre țările cu siste
me social-politice dife- 

împărțite. 
ministerial 
să se pro- 

în favoarea 
întocmit de 
politici ai 

N.A.T.O., care prevede 
că îmbunătățirea rela
țiilor Est-Vest ar tre
bui să fie rezultatul 
acțiunii țărilor mem
bre ale N.A.T.O. în 
ansamblu, fie în fa
voarea poziției fran
ceze, care susține că 
ameliorarea relațiilor 
Est-Vest trebuie pro
movată pe baza dis
cuțiilor bilaterale.

rite sînt 
Consiliul 
va trebui 
nunțe fie 
raportului 
experții

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Guvernul chilian a decre
tat luni aplicarea legii privind 
„securitatea internă", în încercarea 
de a pune capăt grevei lucrători
lor din domeniul sanitar, declarată 
marțea trecută în întreaga țară. 
Motivul oficial invocat este fap
tul că greva ar fi fost declanșată 
fără să . se procedeze. în prealabil 
la „tratative legale de conciliere". 
In baza acestui decret, au fost e- 
mise 45 de mandate de arestare 
împotriva liderilor sindicatului că
ruia îi aparțin greviștii. In cursul 
unei reuniuni a sindicatului, con
vocată de urgență luni după-amia- 
ză, în legătură cu arestarea lide
rilor sindicali, s-au produs inci
dente între greviști și poliție.

înființarea 
organismului suprem 
al A. L A. L. C.

Cui îi revine responsabilitatea naufragiului 
navei „Iraklion" ?

ATENA 13 (Agerpres). — Agen- 
• ția France Presse relatează că Co
misia juridică însărcinată cu anche
tarea cauzelor naufragiului navei 

■ grecești „Iraklion" a audiat pînă 
în prezent mai multi supraviețui
tori. Ziarele ateniene lasă să se 
înțeleagă că responsabilitatea nau
fragiului revine, în primul rînd, 
companiei căreia îi aparținea nava.

Pe de altă parte, s-a stabilit că 
nava se găsește la 800 de metri 
adîncime și nici o expertiză nu este 
posibilă pentru moment. Agenția

a-France Preșse menționează, de 
semenea, că un camion frigorific, 
închis ermetic, care se găsea la 
bordul navei „Iraklion", a fost des
coperit în 
tastrofei și 
ță, urmînd 
de anchetă

apropierea locului ca- 
a fost scos la suprafa- 
să fie predat comisiei 
tehnică.

PE SCURT

„COSMOS-135
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

12 decembrie, în Uniunea Sovieti
că, a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-135", la bor
dul căruia se află pe lînga apara- 
tajul științific, un sistem radio pen
tru calcularea cu exactitate a 
lementelor orbitei și un sistem 
lemetric pentru transmiterea 
Pămînt a datelor cu privire
funcționarea aparatajului științific.

Satelitul a fost lansat în confor
mitate cu programul anunțat de 
agenția TASS Ia 16. martie 1962.

e- 
te- 
pe
la

OUAGADOUGOU. Colonelul San- 
goule Lamizana, președintele Vol
tei Superioare, a anunțat, într-un 
mesaj radiodifuzat, măsurile adop
tate de Consiliul superior al for
țelor armate, reunit luni seara in 
ședință extraordinară. Responsabi
litățile puterii, a spus președintele 
Lamizana, vor continua să fie a- 
sumate de către armată pe o pe
rioadă de patru ani.

BONN, Heinrich Nordoff, 
dintele societății „Volkswagen'

preșe-j 
d 

anunțat că în primul trimestru al 
anului viitor firma „Volkswagen"

J.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii or.

Guvernul 
tant special 
dicările de 
greviștilor.

a numit 
pentru a 
sporire a

un reprezen- 
studia reven- 
salariilor ale

Criminali naziști 
pe banca acuzaților

BONN 13 (Agerpres). — Luni a 
început la tribunalul din Bochum 
(R.F.G.) un nou proces intentat u- 
nor foști SS-iști membri ai bata
lionului de represalii nr, 316. Pe 
banca acuzaților se află 10 crimi
nali naziști, printre care Herman 
Kraier, Erwin Sieven, Johane Lan- 
zendorfer, Wilhelm Plenker, Anton 
Hacker, Otto Petersen și Erich Kir- 
stein. In actul de acuzare, se tr
iată că în timpul ocupației vre
melnice de către naziști a terito
riului Poloniei, cei 10 criminali fas
ciști s-au făcut vinovați de ucide
rea a peste 8 800 de persoane.

Ploi si zăpezi 
zMenie io Eozoga

PARIS 13 (Agerpres). — In 
numeroase regiuni din Euro
pa cad ploi și zăpezi abun
dente, însoțite de vînturi pu
ternice. In Marea Britanic 
ploaia, care alternează cu în
seninări de scurtă durată, a 
provocat inundarea a nume
roase șosele. In nordul insu
lei temperatura a scăzut și 
s-au înregistrat căderi de ză
padă. In Franța plouă aproa
pe fără întrerupere. In nordul 
țării, precipitațiile abundente 
au provocat inundarea a nu
meroase șosele secundare, iar 
navigația pe unele canale a 
fost întreruptă sau îngreunată. 
In regiunea Havre vîntul su
flă cu 70 km pe oră. Și în 
Belgia, sînt semnalate inun
dații. Circulația feroviară din
tre Bruxelles și Liege a fost 
limitată. In Italia, din cauza 
ceței care se întinde în nor
dul peninsulei îh special în 
Lombardia, Veneția șî Tosca
na, au avut loc numeroase 
accidente de circulație. Asu
pra întregului teritoriu al Sue
diei a nins, iar pe Marea Bal
tică vîntul bate cu violența, 
îngreunînd navigația într& 
Suedia și Finlanda.

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
După incidentul de duminică, sol
dat cu părăsirea lucrărilor confe
rinței Asociației latino-americane a 
comerțului liber (A.L.A.L.C.) de că
tre ministrul de externe chilian, 
participantii la această conferință 
au semnat protocolul de creare a 
consiliului miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale A.L.A.L.G. 
In protocol se menționează că a- 
cest consiliu va fi organismul su
prem al A.L.A.L.C. și, ca urmare, 
acestuia îi revine sarcina de a lua 
hotărîri in problemele generale 
ale organizației.

Separarea a două
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

O echipă de chirurgi de 
Iul „St. Christopher" din 
phia (statul Pennsylvania) 
dat luni la o intervenție
cală pentru a separa două surori 
siameze, născute Ia acest spital în 
urmă cu 20 de zile. Cele două fe-

surori siameze
la spita- 
Philadel- 
a proce- 
chirurgi-

tițe. Susan și Karen, erau lipite In 
regiunea pieptului și Ia abdomen. 
La cîteva minute după operație una 
dip siameze, Susana, care se năs
cuse, potrivit medicilor, și CU o 
defecțiune cardiacă, a murit. Starea 
sănătății celeilalte fetițe, Karen, 
este satisfăcătoare

Crește costul chiriilor în R. F. G.
BONN 13 (Agerpres). — „Uniu

nea chiriașilor" din R.F.G. a adre
sat guvernului o petiție în care îi 
cere să adopte măsuri urgente ca
re să îngrădească specula pe care 
o: fac proprietarii de imobile și să 
pună capăt creșterii continue a 
costului chiriilor. Potrivit datelor

oficiale publicate în presa vest-ger- 
mană, din luna octombrie 1965 și 
pînă în perioada corespunzătoare 
a anului 1966, costul chiriilor în 
R.F.G. a crescut cu 10 la sută. Din 
anul 1960, chiriile s-au majorat cu 
33 la sută.

îșț va reduce producția cu, 100 000 
de automobile și va institui în a- 
ceastă perioadă 18 zile nelucră
toare, ca urmare a crizei de des
facere a producției de mașini.

MADRID. Autoritățile poliție
nești spaniole au arestat în ulti
mele 48 de ore, la Valencia, patru 
studenți spanioli care au fost sur
prinși în momentul cînd lipeau pe 
pereții unei clădiri afișe care che
mau populația' să voteze împotri
va „legii organice" — așa-numita 
reformă constituțională — propti 
să de 'generalul Franco.

ROMA- Potrivit datelor publica 
te de Institutul Central de Statis
tică din Roma, ii.licele costului 
vieții în Italia a crescut îr

56 ȚeL interurban 322, automat 269

octombrie a. c. cu 27,S la sută, în 
comparație cu media lunară a a- 
nului 1961. O majorare accentua
tă a fost înregistrată la produsele 
alimentare, la alte produse de larg 
consum și la serviciile comunale

WASHINGTON. La invitația 
partizanilor păcii, la Washington 
a avut Ioc un miting al Organi
zațiilor care se pronunță pentru 
încetarea războiului din Vietnam. 
Numeroși vorbitori ău declarat că 
guvernul S.U.A., extinzînd războiul 
mpotriva poporului vietnamez, în- 

ică acordurile internaționale și 
mstituția Statelor Unite.

presă egiptene, „Press Arabe li
nie" (P.A.U.). Noua ăgenț ur
mează să înlocuiască Middle East 
News Agency (M.E.N.A.),. și va în
cepe să transmită 
cu Iu- ianuari a

știri începînd 
anului viitor.

David 
singur

Fitzge* 
picior, 

de 145 
Rugby

LONDRA. Șomerul 
raid, invalid eu un 
a parcurs pe jos distanța 
km de la orășelul său — 
— pînă la Londra, pentru a de
monstra câ este apt de muncă. El 
este tatăl a patru copii și speră 
că în urma acestei demonstrații 
disperate va obține de lucru.

CAIRO, La Cairo, s-a anunțat 
marți că autoritățile R.A.U. au ho- 
tărît crearea unei noi agenții 'de PE SCURT
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