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Deschiderea și atacarea din timp 
a unui număr de 24 parchete fores
tiere din planul anului viitpr (care 
la noi înțepe încă din... septembrie) 
a farihlal ca pînă la t decembrie' 
întreprinderea forestieră să realize- 
ze stocuri chiar mai mari decît îșî 
prevăzuse pînă la sftrsitul anului :

Gaterul din Lonea. Buștenii sînt supuși fasonării

Iu 1.1 A 
za-lujseni 
una dm 
toatele • 
țiate ale 
prinderii, 
manență 

fire de 
calitate

. ■: ț ■ "VĂ 
greșului și civilizației. 
In contextul acestei- as
censiuni generale, . rod 
al înfăptuirii neabătute 
a politicii partidului, re
găsim i ie\ iha fiecăruia 
dintre noi, materialitatea, 
prin muncă și sțărui'nță 
a celor mai dragi visuri.

Gheorghe Scarlat, 'unui 
din cei căruia corespon
dentul nostru i ș-a\ adre
sat, e iiistulator pe șan
tierul din ■ Vulcan.. Miri- 
dua, maieu lai bucurie 
o constituie siluetele e- 
legcuito ale blocurilor . ce 
cresc pe , acest șantier.

— Brigada la. care lu
crez s-a : situat îri per
manență la - loc de :frun
te in îndeplinirea . pla
nului «șantierului., Grasul 
devine, prin-,munca rroas-

Sezonul rece a sosit ; cu zăpadă 
abundentă, frig care îngregpetwii lu
crul ni pădure insă in fata aceslei 
manifestări obisftittte a anotimpu
lui, a vînd f'-pcnenta anilor trecuți, 
luci ătorii forestieri sînt . 
tie"

Pentru noi, gospodarii 
pregătirile de iarnă uu 
o multitudine de aspecte 
dîționează continuitatea 
desfășurare a proceselor

lului și cînd acesta mai a- 
vea de parcurs- 2 metri și-a 
făcut vlnt și, în zbor... a de
pășit primul linia de sosire.1 
Pariul poale ar ii rămas necu
noscut dacă, din îrilîmplafe, el 
nu ajungea și la cunoștința 
conducerii OCL Alimentara 
Petroșani Ageqsia, mvm.ioasa 
pe performmița ' melcului, la 
provocat pe acesța din. urmă 
ia un nou -pariul ți dfytime . ci
ne va ajunge mai repede la 
capăt ? Melcul jpe vlr-fui Parin- 
gjilui sau conducerea 0.C.L. 
Alimentara' cu reatnen'Ojarea 
și deschiderea magazinului de 
pline din cential orașului Pe
troșani vis-a-yis de magazinul 
de chimicale. Și. întrecerea a 
pornit. De aproape doua hn i 
melcul cucerește centimetrii ca 
centimetru Pcirîngui-, Condu
cerea O.C.I, Alimentara cuce
rește si ea cite 2 centimetri pe. 
zi din lucrare. Cursa se apro
pie acum des fîtșit. După Cit 
se pare doar pentru melc care;., 
atacă ultimii doi metri Să cîs- 
tige melcul șl acest pariul

Apucături de lup
lupul siișie si devorează cu 

cruzime. 1upu Nicolae din Vul
can, șir. Valea Arsului nr. 16. 
are apucăturile acestui animai 
feroce. Avind să-i plătească o 
veche poliță Iui Duțu Ioan, 
lupii s-a aghesmuit la un 
„praznic” și i-a aplicat „cre
ditorului" său citeva lovituri 
de cuțit în spate. Dar „răzbu
narea" lupului (a lui Lupu) se 
plătește. Dincolo de zăbrele...

tră, lrumos, -modern, im
presionant.: Acum.' închei 
primul semestru al ’ cla
sei a X-a la liceul seral 
si vreau -j am teale me
diile peste 8.

In citeva cuvinte o a- 
devotată biografie. Bio
grafia omului care, creș
te o dată cu șantierul și 
respiră aerul pzonat al 
marilor împliniri.

Anin XX a îmbogățit 
si biograria tocorașului 
Selajea ion. In ianuarie 

■7967 și-a întemeiat o fa
milie, iar de curînd a 
devenit iată, .Intre -.aces
te două evenimente el. a 
devenit maistru ener
getic. ' ' ■.'■■■■,■

ioi de iarnă a constat în asigurarea’ 
stocurilor de lemn care să făca po- 
stbd i T.mlizatea planului ia pri
mul tniuestru al anului viitor chiar 
‘".i in condițiile unei ierni grele 
Deci pregătirii lucrului pe , noul ăn 
— 1963 — i s-a dat o atenție deo
sebită, După planificarea tăcută de 
noi, pînă ia șfîrșitul acestui an tre
buia ș< avem create următoarele’ 
stocuri : ; :Și ; vi DĂ

pădurilor, 
în vedere 
care coti
și buna 

: tehnolo
gice în exploatările forestiere pe 
timpul iernii. Pregătirile s-au tăcut 
pe baza unor planuri minuțios în
tocmite, ținînd seama de specificul: 
și necesitățile iniediate ale fiecărei

ImHi 
Afenfiune, 

atenfiune 1
„Atențiune, atențiune, tre

nul cu nr. 2 u95 din direcția 
Craiova -—• Filiasi —Tg. Jiu — 
Petroșani, sosește pe linia a 
Ii-a peste cinci minute". Vo
cea celui de la difuzor i-a fă
cut pe cei care așteptau, să 
tresară. Toți au ieșit pe peron 
să-și intimpine rudele sau prie
tenii. Exact peste cinci minu
te a intrat ca un bolid in ga
ră... mărfarul nr. 2 673 Stu
poare.

Atențiune, tovarășe care dai 
asemenea iniormații-surpriză !

Unul din coresponden
ța noștri cei . mai activi, 
tovarășul Iulian lorduche 
din 'Vulcan, u adresat 
citorva 4din prietenii și. 
colegii săi de muncă 
întrebarea : „Ce satisfac
ții ,v-a adus anul 1967 ?“ 

Nu este vorba numai 
de' tradiționala întiebar.e 
ce se adresează uzual 
citi prilejul Anului nou, 
cie.șî acum numărăm ul
timele Iile ale calenda
rului. întrebarea cores
pondentului nostru arc 
rezonanțe adinei, plinc- 
de semnificații, căci ea 
se referă la anul 1967, 
cel de-al XX-leq ,an aî 
Republicii, an care în
cununează două decenii 
ide. continuă ascensiune a 
pff,r^i. șprp culmile pro-
.........................................

Ing. NICOLAE BĂDICA 
di- ector I. F. Petroșăni

Depănătoarea Pă
tatei Suzana di-

Visco- 
este 

miinci- 
eviden- 
i- între- 
In per- 
ea dă 
bună

Recenta- adpnare a activului 
C.C.V.J a analizat „Măsurile 
către organele și organizațiile de partid, 
I l.l. si conducerile tehnico-administrative 
îmbunătățirea activității de proiecția muncii 
pectarea N.T.S.".

La- adunare au fost 
Gheorghe, prim-secretar 
Hunedoara ul P. C R.
tiu] minelor, 
regional de partid, Lazăr David, prim-secretar al Co
mitetului oi.îsi nose Petros mi al P.C R , Centlșă-Con
stantin, adjunct al ministrului minelor, Lucian Drăguț, 
activist al ■ secției mine, energie G transporturi a C.C. 
al P.C.R., Furdui Petru, președintele Uniunii sindica
telor din: industria minieră, energiei electrice și geo
logiei, Furdui Gheorghe, Pîinișoară Titus, Negrul Cle
ment, secretari ai comitetului oiășenesc de partid.

Relatările pe marginea discuțiilor purtate, a propu
nerilor făcute in cadrul adunani, le continuăm în pa
gina a doua a ziarului nostru,. , î : „ "• :

O dată un melc a făcut un 
pariu cu un cai; cine' va par
curge mai repede distanța de 
3 000 metri va beneficia de o 
masă copioasă suportată de 
adversar. Calul, sigur pe el, 
și-a privit cu un zimbet iro
nic adversarul. .\'u mică i-a, 
fost Insă mirarea calului cina, 
la sosite, melcul aștepta liniș
tit. Cum a obținut această 
performanță melcul ? La ple
care se prinsese de coada ca-

ifeihele 
| EDD* 
plodiile 
'strada
'u tine 
ț inter• 
țseanu. 
țstantin 
Ifu sl

prezenți tovarășii
al Comitetului i
Alrhășan Bujor,

Roșea Nicodim, secretar al Comitetului

“ și Liliacul" 
la Petroșani

Librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani a pus în vîiza're 
noi lucrări literare. Printre 
acestea amintim culegerea de 
legende ,,Taina știnxuiui de pe 
Marte" dș' Yeronic^ Hulifett șl 
..Fizica dislractivă", în dptiă

de partid din unitățile 
ce trebuiesc luate de 

sindicat, 
pentru 
și res-

Numărul de ieri al ziarului 
nostru a apărut cu o întîrzie- 
re de 10 ore, din cauza unei 
întreruperi de curent. Din mo
tive cărora tovarășii din . con
ducerea secției rețele Valea 
jiului a I.R.E.H. nu le-a putut 
da o explicație, defecțiunea 
survenită la ora 2,45 nu a fost 
remediată nici la ora 15.

Vom reveni cu amănunte 
asupra cauzelor - întreruperilor 
frecvente în alimentarea cu e- 
nșrgie electrică.

exploatări A-,tl<?l, forțele au tost 
contentrate pe lucrări ca revizuirea 
și • repararea - mecanismelor, monta
rea, ungi, număr d.e 8 funiculars 
, AVissen" m-parchetele Valea Poftii, 
Puiul Stănc oriilor, Biluou, Buta 
etc,construirea a 3,2 km drum de 
tractoare în . exploatările Valea Sea
că:,) Bilugu, Pietroasa, Purcaru si 
ahe asemenea lucrări.

Unipunct important al pregătîri-

Capul de afiș al turneelor artis
tice dip această isăptMmina îl’ cons
tituie, desigui, spectacolele ce le 
vor prezenta artiștii Opeiei de stat 
din Timișoara. Azi și mîine, ei vor 
prezenta patru spectacole dintre 
care oouă cu opereta „Liliacul" de 
.Johann Straus si două, cu baletul ■. 
,,Giselle" de Adolphe Adam.

JURNAL

• f|| ’ : Fu onat Scos Apropiat. Total

Lemn rotund fag mc 10 000 22 000 32000’
‘Lemn rotund rășinoase 'nic ' 500 2000 2 500
Lemn despicat metri steri ■■ 80 000 30 000 . 30 000 140 000

.■s

olume, de >1., I. Perelman,

iriate și mă- toate apărute in Șditura ti- Dr^glfiS 
rreretului, ^ute mej



dim

slabulu i cojltrol aSuprâ

puiiereâ 
act.es și

mele 10 luni ale auului peiithi pro
tecția muncii, din cari? 9,121 mi’idti-

ekibo-
pețțtat

de:
sc
an-»

c. Aț

îri sen.sul
- exigență 

tehnice 
riiuricii ■■ rile
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tlu protecția muncii Organizațiile ne lei pentru materialo și echipa?

la unele exploatări exis- 
îrc efectuarea acestui 

ca nu se yeri- 
minimld 

.teși

mai

Un adevăr e incontestabil: in 25 856 milioane lei cheltuiți în pri- 
toate exploatările din bazin a cres
cut răspunderea, preocuparea pen

îb Ordine a 
a loiurii.-.r da

trebuie 
situație 
și fe- 

ciît Unii

de re

tă. de

p r i m

o r di n

cil toate ră s-a tlețfli.s o 'ai - 
tivilate mai intensă atît pe 
linia ftiUhcii d'e partid, sindi
cat, U.T.C. < ît și d< cutie con- 
duc^riie lehtticd-adihiftistrăti- 
v<? pentru îîitarirea 'dftcîțih- 
nc-1, se crinStcilă vă starea dis
ciplinară Hit s.- ridică in-.: 
lâ nivelul cerințelor, ea este 
mult diferențiată de lâ o mi
nă la alta, continiiînd Si’ 
Xiste numeroase at te de 
dlscinlWă si atHtîdirie de 
lerare m-perinisă a nnor 
Bateri. tîb : mt-bțiiip tidicul 

,r iiumtaill de ăbs&ițe riHnotl 
taie la E. M. VuItMi, E. M 
Aninoasa șî în unele sectoare 
ălt-, E.' Lupbiii prdfitiffi si 
cahnite de abatdri do 1 i 
N.T.S cliiai din pai ti a uhbt 
momirii de partid Trebuie 
iiVâte măciiri din pârlea or
ganelor Șl oiqanizațiiloi de 
partid, a conducerii C.C.V.J. 
pentru întărirea răspunderii 
( orpului tț nmco-mgineiesc fa
te de san îrtile piiHdlh'.’J , 
ă combativității lui fațli de 
cei care uu respectă dispo
zițiile date.

Oisciplina . „ lașpiindcre explțVațîă Xdre st
peclărea hbritielof- d’e ttehîiită dă rieînddplinifji diftît i8 
a seciiiiiățli regulîlbr de prdjterțfe rte 5d 14 suia îi țllin 
inotectia mititeii 3îltt stHfrs ... ....‘ x
legale de nivelul lie caiifira- 
Jb și de culliuă gchefalâ <■ 
mnntilorlîdt Mineri (te, d.icu

iii privința pregătirii- nume- 
i'Vce , a cdcfte tor ; d e ni ti ®citori, 
calificați prin cursuri de 
SC.urtă du iată există preocu
pate, nu aceeași atenție se 
acordă calității școlarizării șl 
ridicării calificării căirbloi. 
La bolile do cablu dre au loc 
dftSe supliniri ale lectorilor 
din rîiidul cadrelor de con
ducere cu alții mai puțin pre
gătiți. Ește cu totul lipsită de

iiiilrii ne ci|iîii<d-< ti <1 ’>
d‘- HM ap țyin lipsă de %ali 
do c&să Ia f-xpidătarf.

situația i ea mai Besâli’slă- 
i-alo.ire există în pririnla ni
velului de cultură generală a 
mnnciiorilor mineri. In uni- 
lătil.- C C.V.J sînt peel 
11)500 tte Șălririâț’i crire âii 
pin.) la 1 ctâsb i'li'lin nl-die, 
iil litrip i i?-’sl < lihnii.'tefi/ii 
studiile numai 991 de sala-. 
biilți. Ni'.n înd un nivel i do 

‘cuiVură cjeneraîă corespunză
tor, inulți muncitori mineri 

• cafe doffisc sa se califice 
nu dtl drept ill să urineze șco
lile do calificare și își însu
șesc cu mare <|i cutate noi- 
iriele de tehnică a securității. 
Ește necesar ca această pro
blemă sa iacă obiectul unor 
masuri drganiz.atdrice coinu- 
ne ale organizațiilor sindicate, 
U.T.C.," conducerilor teluiico- 
adrninistrative, secției de în- 
vățămînt - sub îndrumarea 
oriîâfielpr de jiartid.

Oum se « 
folosește 
dotarea 
materială

'țț-

motiveNU
pentru automulțumire

de partid, sindicat și thT.C., con
ducerile telmico-admifiiștrătive sȘ 
ocupa mal stăruitor de creșterea 
răspUbderii sulariațiior pentiu întă- 
fîreă disciplinei în țjiod'ucție și rfesj 
pectarea normelor de tehnică a se? 
curițății. Obiectivul central al mun
cii pdlitico-ed'icătive, al pTXipâgân- 
dei tehnice a devenit peste tot for- 
iharea unei opinii de triasă împo
triva a. l. idr de ihdiscipfină. In ca- tituit Hotărîrea C.C. al P.C.R. si a

Consiliului de Miniștri privind re- 
glegifentârba piograniblui .ic luciu 
și întărirea disciplinei, „ dpcufileiit 
cate a fost prelucrat cu întreăga 
mașă do șalanați-, prilejuind 
rareB "unor măsuri multiple 
întărirea disciplinei.

Important ele subliniat i- 
că. măsurile aplttate, act 
depusă . de organizațiile de partid, 

-i de masă si conducerile tehnice.; și-au, 
doyedjt eficiența și-și găsesc mate
rializarea în înfăptuirile -.colectivu
lui cdmbînaffllui, în depășirea' 'sac- 
ciriilor de plan. Totuși, precum de- 

1 notă faptele, rezultatele în. dome
niul protecției muncii nu reflectă 
eforturile materiale și de muncă 
depuse.

meht de pr'otțștșțfe, 6,428 niilidatio 
lei pentm tehnica securității, pe
te 714 mii lej pentru pjioftagandă pe 
tema protecției pruncii.

Un factor de mare impottariță 
pe linia îmbunătățirii activității ex:- 
pioatăriloi imnieie, a folosirii mei 

■ faftonâle a timpului dd' lucrll j'i a 
creșterii răspunderii pentru îndepli
nirea obligăliltef tte thdi’ică l a ctitis-

loc în sectoarele și formațiile de 
lucru care nu-și realizbrizS planul. 
Or, cu toate măsurile luate în ca
drul organizării științifice a pro
ducției și a muncii, majoritatea ex
ploatărilor nu lucrează ritmic, in 
iiiediiî 40 la sută dintre sectoarele 
productive și 35,8 la sută dintre 
brigăzile de mineii nu-și îndepli
nesc liitegrdl sarcihiie de plan.

; Silit încă dt-ffcidnțe șl in orua-

iiiZârea aprovizionării tehnico-rua- 
teriaîe a unor locuri de mutică. Nu 
există o < oncotdarița îiitre mono
grafiile de armare și consumul spe
cific di? material lliinnds. 'AtsSa.sță 
stare de lucruri denotă, pe de o 
parte, deficiențele în aprovizionarea 
cu niptetial leinriBs, iar; pe de alt®, 
parte, formalismul cu care sînt pri
vite monografiile db artfiare.

Sfat nidite defit'iebțe șl îii dota
rea locurilor de muncă, în asigu- 
r'areâ Și foloț-lreă e'cbipatoehtulîii 
d<- pr&K-i fit'.' Multe- nonvrluh Sîrit ' 
în ceea ce privește asigurarea con- 
dițiflor pentru securitatea deplina i 
a ibirncii la deservirea ilfetalațiîior 
electrice. De asemenea, deși există 
o deriare bună la exploatări pen
tru combaterea formării prafului, 
fa aproape riici o exploatare nil se 
folosește- cocnplei doiarea existentă : 
nu se pun în funcție plilverizâtoa- 
lele înainte de pușcare, nu se stro
pește măterî'ăliii ieziill.it din pus- 
carc, nu se folosește din plin do
tare.) pentiu ilrh’cctarea siife piesiu- 
ue și inslcdațiilo de pcilorai i.ihed

Dotarea ihinelor cu ihăști coiittaț---^ 
prafului este corespunzătoare, dar y 
din cauza că nu s-au instruit și. 
controlat suficient muncitorii care 
lucioază în steiil, acestea nu se 
folosesc la teșite operațiile care 
generează praf Silfccșgen.

Crearea de ..condiții optime de 
muncă pr< slipune, de asemenea, 
realizarea integrală a volumului 
de lucră!i rfe inlreținete pki'iitiiui, 
îmbunătățirea cc.lilătii execuției a- 
cestora și 
rgilor <16 
muncă.

Datorită
activii,Iții de - întreținere- șl tiide^,, 
sebi asupra calității execuției, 
seamă de lucrări minere nu au pro- z 
file < ort'Spliir/ftto.ire, Silit trasee de 
tianspod <aie nu vlnt puse în on
dine și geneieă/.i ac < idente. Deși 
prin acestea trece zilnic ptitsbna- 
lul tehniro-iTicjinerdSc, tWltiși fiii se 
iau măsuri hotlteîto.ire di- pun'ete a 
lor în ordiai.-.

drul acțiunii de organizare științi
fică a .producției și , a muncii ș-ati 
aplicat mumii multiple pehliu îm- 
buim 12 ti re a a pr o x I' ion a u i t o I > nic o - 
materiale a locurilor de muncă, fo
losirea rum rațională a forței de 
muncă. S-a completat dotarea ex
ploatărilor cu un volum important 
de aparatură și utilaje, s-a îmbună
tățit iluminatul, parametrii aeraju? 
lui general și parțial, a crescut nu
mărul tnqineriloi si tehnicienilor la 
exploatările miniere, au fost califi
cați peste i.600 ’muncilBri în diferi
te meserii.

O dovada grăitoare a grijii sta
tului pentru îmbunătățirea condi
țiilor dt> Jiitlnfă și securitate- îft tai
nele Văii Jiului o constituie și cele

O cerință elementară: 
RITMICITATEA

Controalele efectuate in ultimul 
timp în cadrul exploatărilor minie
re de către organele de specia
litate au scos în evidență o serie 
de neajunsuri în domeniul protec
ției muncii. Să concretizării cîteva : 
Se manifestă încă nuineroase aba- 

? teri de la N.TS. pe linia urmăririi 
și prevenirii acumulărilor de me
tan și praf de cărbune, a fespec- 
tăr-ji monografiilor de armare, în- 

11ri■ ■ H -1 .i- r•> 1111 Lu . a ilor mi- 
și în acest an d 
irită ușurinței

Un domeniu 
persistă formalismul
’Analtife" cauzelor ’ cat.? an ptodua Calitatea instrui Lijtiiui depinde 

acf’i f.-inu ail ico- ia ireal.! o îl ae nhellt! >h- < uuostințe al celui
de neajunsuri' în organizau- i iris ■ care if'eîecltifează. Se ’constată încă 
nut tdjului noilor aagajuti >i 
trui tt»; >’oi periodice st a ci lur c»re 
liebl-ite făcllte la schimbaida turu
lui de riîuncă. ?

S-a atîrtfllit priit .Irite ndhtlBttve 
că durata d'c instruire a noilor ari- 
găjali pe-nird Subterăil să fie d& 5 
zlte iftștntctăț teOrefit la suprafață 
și de 5 zile instruct.!] piactiC în 
Subteran. Acest prdgTăfn Se respec- 

jt’S... TotiisT 
ță forinalisin 
instructaj,

:'fic-ă:-:;.'.;':cu - 
cunoștințe 
curit.ite a 
gajați înaifltd de b 
la locurile de muncă.; Ar 
deci, i șă se studieze organizarea iftft 
ferențiată a instructajului ca durată' 
și mittiittul Je Ciinoștirițfe fibcbSftrb 
ț)e categorii de liicrăii si efeidî d^ 
la o -exploatare la alta, potrivit 
tottiplexității condițiiltir țp^l-
'iC<?. IM; ' ,

EstG 
necesar 
un control 
'exigent și 
compe 
tent

tle
noilor 
Repartizați' 
fi necesar,

ii

IBSl
mere Au avut lo< 

J --I porție qțrtui d il
formalismului in aplicarea niă-u-i-
lor de țehnîc a secui ît.iții.

Di 'mențe i >il' c contiobi- 
h:i in. fieient, aslsțentei tehnice m- 
corespuit-3 v - - din partea unor 
cadre d • • ‘rea combinatu-

i și .le la exploatările minier-
Se manif u>>t exigență si
din part lut •’ -uor de Ia Ins
pectoratul ’<9 >'nMc pentru protec
ția muncTi care, deși controlează si 
stabilesc n iri ■ < "-lermina con
duce! J. luțrtâțili>r a le aplii e in 
mod oor-rnti si iu 'oțalitateâ lor.

Deficiențe există si fn activitatea

organelor și organizațiilor de par
tid, sindicat si U.T.C. care nit cm 
desfășurat în toate etapele o acti
vitate politico-edur ati» a susținută, 
pentru întărirea disciplinei, crea
rea unei puternice opinii de masă 
împotriva ihaiiifestMrilâi: de indisci
plină, pentiu prevenirea abaterilor 
de la N.T.S.

îmbunătățirea protecției niUilCii 
si teluricii scriiDl.itii, activității 
exploatărilor miniere în general, 
impune, așadar, o ț, icmipai- con
tinuă, multilaterală și in viitor. In 
primii! rînd, este necesar ca condu
cerile C.C.V.J. și ale exploatărilor 
miniere să asigure realizarea rltmi- 
că a planului de producție îit toăte 
unitățile și la toate locurile de mun
că.■

La unele exploatări miniere ,și 
sectoare, frecvența cea mai mare a 
accidentelor se înregistrează în de
cadele Iii și I, adică în perioadă 
asaltului de sfîrșit de lună și în 
priftble zile ale ltttrti următoare, 
cînd starea de întreținere a abata
jelor lasă de dorit. In numeroase 
cazuri cele mai ffiiîlte accidente au

ii iii vel insuficient de piogătire 
prob ionahi la o parte din maiștri 
-1 tcimi'cii i', pi-'cum -i nccunoas- 
tdreă de către linii a legislației,, a 
diSpOZițiilof ‘orȘâheloi superioare 
si a modului difilentiat (in funrți 
de' periculozitate) in care 
aplicate masurile. Această 
face necesară ștolarizăreâ 
eXărninarea''îiitr-un termen
scull ,J întieguliii peisong] mediu 
tehnic tu normele de tehnica se
curității, măsură caid .1 se aplice 
dpîii pl-riodic în continuare.

Așadar, trebuie îmbmlălațit sub
stanțial instructsjiti noilor angajați 
și- <<•! peiittUic, priit predarea și se- 
min.irizarea problemelor de prolcc- 
țț« a ttttiiitii liidlviduaii fcti fiecare 
din, la lobii! dft fflnhcS, dridârere 
inslriii lajttl fătul iii cjftip, înainte 
silii dopa lertnihdrria littfitîui, im 

' are efîtatilalea scontate.

răspundere

1SS

> teMulte din .riclcgUlițe con -totale 
în procesul de producție — nefo- * 
loslrea unor utilaje și instalații din 
dotare, neaplicarea la timp a unor - , 
dispoziții' și ordine, ’Substituirea a- 
tfibiițiilâr maiștrilor se . datoresc 
controlului insuficient. din partea 
organelor combinatului și de la. 
exploatările miniere mai .ales în 
schimburile 11 și III.

Contrpiul exigent, permanent și 
competent presupune cadre de su
praveghere și control bine pregă
tite, mai aies în serviciile de aeraj 
și normative.

Completarea acestor servicii cu 
cadre bine pregătite, se impune 
deci ia o necesitate de prim or
din In \<d<”e,i ini ’mțiți’n ae- 
răjului general și partial, preyenî- 
!Pd si lichidarea locunhi di
nă, a concentrațiilor dt- metan 
țieceșărd ■ dl? âsdffiehea măsuri 
rientei

ini-
sini
efi-

Sarcini de răspundere 
în fața muncii politice de masă 
.,11, I , . .... . ....... ..... .iH.li.1 '

îmbunătățirea activită
ții iii domeriîiil protec
ției mumii, rtm.-dl.'i.l 
dețiciențelor ;semnalâi& 
în privința respectării 
normelor de protecții); 
pun? Sâteiili iiiiiitipie, de 
răspundere in țața orgâ- 
nlzațllior de partid Șl 
de masa. Sindicalele vet 
trilBtii Să titiiîărbasfă 
mai stăttiifor pfboiupâ- 
reâ cohatlCerilot tehnici»? 
administrative de înde
plinirea obligațiilor efe 
1S revin din contractele 
colettiVd pfiVind proldfe- 
țlk inUhcil, Crearea edit- 
dițiilor optime de lucru 
la fiecare loc de muncă.

A Mfirtăfi șl a critica 
’doar niiisiirile său neă- 
jiinsurile conducerii leii? 
nice e ittsuiit lent, 
dl'aielor li se cere mai 
until: pârlitipârl- eidv? 
tivă, cil acțiuni proptii, 
loncteie la îirialifafbă 
"lăsnrilor, 
dlsripUndl si a răSpiiti- 

>'rii față de N.T.S.
Sar< iulie- marote pe 

cate cioc tnsK-iilele toft- 
fetiiiției Siâflotiaid a Par
tidului Comuriîst Român 
le ptin în domeniul per- 
fecțidnării conducerii și 
itlaftiiii-ătii ecbniiitîidi, în 
vederea perfecționării

3ih-

la Intâfifea

eibhoinlce ni 
set loareie, impun

organizării producției și 
a muririi și creșterii efi
cienței 
lua le
ntibiinau.țirea continuii a
siiiiilhi si metodelor de 
murită âife orgâttelor și 
tirganizăiiildr de partid, 
creșterea rolului lor 
toiiducătbt, ii cbtttpeten- 
(ei șl ferntiidții lor îri e- 
ibfr’liâreă ferintrolhlui de 
partid âstipră întregii 
aciHilăți pfridricllve.

Miâtiiriâ idfttihiiă a 
toiului orgâhelof și or- 
gariiiațiildt de pari id in 
toridiiterta etotiomici, a 
competenței și pfompti-

tuturor comu- 
d tuturor < ailre- 
de sarcini, dez- 

inlțîativei lor.

tudinei lor în rezolva
re reclamă sporirea răs
punderii 
niștilor, 
ior față 
r ollărea
eliminarea metodelor șa
blon, rigide din activita
tea Organizațiilor de 
partid.

Acționînd cu toate for
țele pentru Sjfbtitea pro
ducției de cărbune, a e- 
ficienlei economice va 
trebui muncit cu perse
verență, dinamic, cu tot 
mai mare eficientă pen
tru îmbunătățirea protec
ției omului la locui de 
muncă.

■>

ieziill.it


STARE* VREMII

Aplaudați la scenă deschisă

Joi 21 decembrie

Joi 21 decembrie

PETItOȘAȚl

Pubiiciiăte,

siie de la termocentralei 
pâroșeni, elev : în : clasa 
a X-a la liceal seral,

Miercuri 
Telecronica economică. 
Pentru copii. Ala Bala : 
Peni ru tinerelul școlar- 
zicală.
melejurrmhd deiiseară.

PETROȘANI - 7 Noiembrie 
laxează-te, dragă; Republica : 
prenta; PETRILA 
lor 
cioatei;
NINOÂSA
VULCAN:
,șenî 
PENI 
tra
Printre
Triumful lui 
(ANI 
tine.

FAINA INTERMEDIARA 
EXTRACJIE 75 LA SUTA

Re- 
Am- 

LaguHâ dbrififft 
LONEA — Minerul: Zodia le- 

7 Noiembrie: Spionul; A- 
Primul an de căsnicie; 

Jiîăiiă Galîo; PÂftO- 
Seful sectofului suflete; LU- 

— Cultural: 
Scotland Yard ; 

vulturi;
Robin 

In. genunchi

magazinele O.C.l 
economicoasă ții 
3,60 lei kg.

dă titlul de membru al 
marelui m stru partid co- 
munist.

Ase the Aga ăatlsiâcții a

cei 
tofi
șui
Tot
scrisorile

In tiursul lunii ditcetnbfi'e la 
Școlile generală din V'ăi'ea Jiu
lui se Ăe'sUș'oură Jazâ pb Șc'mi- 
iă a trădiționallliui concurs 
cilltuiai-artlslic al pionierilor 
șl Șctiiătiioi. In. urina cil cîfeVll 
zile dfevfi Șcbliî geiii-rO/p iii.' 
2 tliti Petroșani au susținut, pe 
roua 1eatiiiliu de 'tal din 1< 

militate, un irasd progriȘri cir- 
tlsuc contîiid pentru concursul 
tradițional. Cei peste 300 de

S-a pus în vîniare prin 
Calități nutritive superioare, 
pregătit. Prețul de vînzare —

Chirclilescu Ioan, elec- 
tiicMfi la mină, li pășit 
in m i asta toaivmi iii cel 
de-al treilea an de stu
denție la Institutul de 
rrtine-, cursul seral. SprP 
același țel aspiră și e- 
nsfgeticianul Rădoi V<i-

ta, Aic.uiu,, Bilugu, Polaliște, Valea 
Popii - utidb; iii caz de zăpbzi <i- 
bundehte se ’pătrliride ihâi ijreii — 
s-au construit din, timp beciuri un
de au fost insilbzate cantități în- 
SbfnhSt'e' de tflimefftfe,. cfbihdti-Se Uh 
tor Iăhip.in,

Prin prșujătitilt' pentru iarnă în- 
Mprinso, colectivul de muncitori 
și tehnibierii Idrilstibri priritdȘtb 
noul .m de nuinra 1 fl6B (ii îHClede- 
rea că im <i din ț iimiU iriinestiu 
saicimle de plan vor ii '•Allzale

comenzi 
de < bzbnde 
jituri și 

cofetăriile 
lot aii tați li 

I, I onea.

dim murea b 
răspundere ;;e

pe care eu i am învățat 
meseria. Sint Iei ici*. tind 
atlu ca modestul meu 
sprijin Io dă ăcuiri pu- 
ffitța de ă înfrututisețâ 
orașele patriei, de a 
procura marea bucurie a 
unui ripu cămin pentru 
tot mai multe familii.

Vfyuil, Sperdiifb; dvitit 
tineresc spre țeluri no
bile cărora minunății ani 
ai Republicii le găUce 
împlinirea

20 decembrie
Șantiere energetice.
Vine vacanța. ; ;
Ninge, ninge 1 Emisiune mu

t.ă ?e- deti-nii’nle

- 19(5 Se IniiintejM Cdhsiliiil
Național ăi (et.cîăt-i iȘliirițiilee ;

--- 1960 A rost creat Frontal Națio
nal de l-bberare cin Vietnamul de 

. sud.

prin toate < 
seriile din 1 
Șâni, Petfilă 
Aninoâsa, I tipeni Și

De asemenea, prin 
raritele din localitățile 
Jiul iii și tiiiitățile „Gb'Sjibdiriâ'' 
din inciriiâ hălelor (’feiSa^aHi 
și restaurantul „Straja" din 
Vulcan; se primesc comenzi 
speciale de jsrepârâtă Și seml- 
prepardte tuli nare flehtru â
casă.

Spectacolul prezentat de ele
vii Școlii generale iu. >, 'Jiu 
rtlfbșăîil â fcist tleii'cliiș dti co
rul scolii. (Iii < ii-.eiij.

tul de zăpadă ‘a 'Ăjzg/f m *XÂ 
atins <., oi'ivimg ■ A- ';
de "îi,
" ta Pming, temperatura nlaxitaă 
înregistrată în cursul zilei de ieri 
â fost de minus 10 grade, iar mini- 
nta de minus 13 grade. Zăpada este 
pufoasă; Ș.i are o grosime de 52 crii.
'Pentru u i in Oloaiele 24 de oic 

temperatura aerului va înregistra 
o rso i i creștere.

meteorologic; 16,30 TRIBUNA RA
DIO : O legitate a socialismului ; 
CREȘTEREA ROLULUI (ONl'UCĂ- 
T6R ĂL PARTIDULUI ; 16,45 Lu
minile rampei ; 17,10 ANTENA TI
NERETULUI; 18,00 ITllNERARlI
ALE ANULUI XX-, 13,30 Caleidos
cop muzical; 19,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 20,03 Radio-maqazin 
■■porii1.; 20,15 hfelodii românești; 
22,00 RADlb.lURN.V . Sport. Buletin 
meteorologii : ' 20 i inta -xtetril
\lCtmla; 22 30 MOMIfll POtTlC, 
22,50 Iiifilaire cu j az Z - U1.' |.
zică de dans; 24,00 BULEI IN DE 
sfffi; 0.05 Melodiile nopții; 2.55— 
3.00 TsULETlN DE ȘTIRI.

'spePtatbri piti'ențî iii Said aii 
'avut prilejul Să t i/nmeze uri 
spectăcol- îii'citegdi îrt care alil 
micii „artiști" , cit și cadrele 
didactice care ăll pregătit spec
tacolul au dovedit inițiativa, 
Mfllite și drtlljbsi'e de rftuhed. 
.Iii! cotul, recitările, cit și dim- 
șurile executate du pîăbtit pu
blicului care i-a ațilMidăî pe 
interpreți Iă scenă deschisa. 
"itWft ArH iî-"Ț‘r?i“FWr w ' -I

Aceasta constituie o g.yrapție 
certă că iarna nu va pune piedici 
activității noastre, iar planul pe 
primul trimestru al noului an va fi 
rbâîizat în bullfe cofidițitini.

O altă faăSUrM ăb teîera la âsi- 
gtiiâi’eă. coMițiilor petitiu deszăpe
zirea operativă a druriiutilor, sec- 
tdiireidr și ejfpldtifătilflr fbrHSticib. 
In acest scop s-au construit lit toa
te c’xplbatai'îîd'jiîugmi ;deĂletoiH care 
s'itit puse îți jin > u > de tincloatb 
și. rftiiicționeâiă ih perttlaneniă pe 
timpul cît un. |. imioittâ afcSstbr 
iiiSSttri, zdpetile căzute zllble tre- 
ctite ție drirtntiiile auto forestiere 
au piitut ii Înlăturate Și â-ă creâi 
accesibilitatea pentru transportul 
ieiiUluIții fără a fi rievbierde inter- 
vbtiții speciăle. O dat-.i cu ihMsurilb 
lehnico-organizatorice privind pie- 
gătirea producției din timpul iernii, 
s-a pus accentul pe asigurarea n- 
ndr coftdiții rlîâi bune dd muncă Și 
de trai în exploatările de pădure 
repdititlttdu-S» mijloăcîJ Și pentru 
litbrăfilb ce urmKresd . îmbunătăți- 
rba condițiilor de cazare, aprovizio
narea munci lorilor forestieri cu- 
pMdtiȘe alimentare și industriale.

Urci Alin preocupări â fost elsigu- 
râtbă jterniahentizării muiicitorilor. 
In acest scop, ptnă in ;jrdzeid la 
Buia și Bilugu s-au construit 16 și 
respectiv, 4 apartamente conforta
bile pentru familiști. Tot în cadrul 
acestor acțiuni s-an renovat majo- 
ritătea cabanelor existente, rsba- 
rîtidti-se capital cele liiai \ e.ctii (Bi
lugu, Pietroasa), urmarindu-se ca 
toți muncitorii să aibă cazarmanten- 
tul necesar, iar paturile de lemn au 
fost înlocuite cu paturi de fier. Au 
existat însă și tiflele guri de ex
ploatare unde lucrurile aii mers 
mâi . greu căci unii maiștri ca MihoC 
Silvestru, Simon Alexandru, Coro- 
bei Cristian au dovedit un interes 
slab în dftfe’tia (Uzării muncitou- 
lor. Tot în cadril l pregătirilor mi- 
cesare, la unele exploatări ca Bi.t-

adiis col de d/ douăzeci
lea an al Republicii și 
•celor cu argint la timpii.

~ Iii acest ari fiul meu 
.reușit la facultate — 

spline rnulțuttiit unul did 
ritai. vechi bonstruc- 
dih Vulcan, tovarq- 
Abrazanovici Dușan. 
atit mă bucură și 

pe care le pri
mesc din multe părți ale 
țării, de la constructorii

Anunță consuma
torii din Valea 
Jitîitii tâ pSBtfii 
sărbătorile de 
iarnă se prltbcM 

speciale 
pră- 

torturi 
și pați- 

; Petro- 
Vtilcait; 
tificâîii. 
restau- 

Văii

Fâritomas con-
MunbitbreSc :
BĂRBĂTENI :
Hood ; URI- 

mă Îîitdt'b la

ȘiEIÂN NkOl-At, r-, M. Vul
can : Ne scrieți că lucrați ca elec- 
liiilăn de num în Vulcan diii anul 
1955, din l'M,l iu siible-cm, mtu- 
lii.li l.i rîle /IU' concediu de odihnă; 
<U eti drepți o p, AttUÎ; Arc-da. Vă 
răspundem : ia tot ătîteâ ca și în 
anul trecut, adică 12J.-t2 pentru că 
Uimiți >n 'uli’eren 4- 5 d-oarece 
avoți peste 10 ani vechime în imun- 
că. I> m 91 t<>l„l '■<> d< de coii-
Cfcdm ,

TAiWAȘ GIITORUHE; Bâiiițu: 
La sfîrsitill altului Ifettiț v-ați Ifuils- 
forat de l'a E.M. Dîlja ia D I’C C 
l'r troșimi, Iu (>i o tu te i -i a- 
di< s;j|i meiilloimU c.< m limp m lll- 
crâți lă Dîlja flrifttbați lunai .iloca-, 
llii pebirți copii în pTdpori:d 100 
la sută; iar acum o primi!) u > ir ui 
prdpdrție de 50 Ia -i ta. Iată din 
ce cauză: <iiantutmil alocației de 
stal pentru copii este de 100 le! peil- 
tiu sBlariâțiî cu dbtuibilhl stabil în 
mediul urban și de 50 lei pcUliii 
ralarfatii cu dnniitlnil st.ibil inim- 
ditil, rlirajt. .Deși dv. locuiți J’a Bmi■- 
ța, primeați alocația de. 100 lei de 
copil cind lucrați la Dîlja deoare
ce întreprinderea respectiva , face 
parte din ifî-ndill acelora care, indi
ferent de irietiiul îh card sfe adia 
domiciliul salariaților lor, acordă 
întreaga ăîbbâjife jienliu copii.

La instituția la care ițit erați îh 
prezent, țirtîhd cont st do faptul *uă 
locuiți in mediul rural, betiefmlăți 
doar de 50 lei alocație de copil.

BURLACU I.A/VR, E. M. P( iiiiu : 
Dv. \ -ați angajat < a mnn< itor în 
subteran la E. M. Petrila în 29 ia
nuarie 1967 si împliniți 11 luni clc 
nulncă în 29 doi i mbrie a.c. Vă in
teresați dacă avc|i dreptul la con
cediu de odilnm pe anul în curs.

Articaltii 1 din Codul muncii pre- 
vede: Cbncediiie de odihnă se a- 
cordă o dală pe ari angajafiior care 
au pteSial mtincâ în moți neîfiile- 
rupl 11 luni de zile. Un siibimmt 
precizează despre (ohcodiile acor-; 
date în ultimele /lie de anul i, : 
Concediul anual de odihnă poate 
fi acordat angăjahiiui la sfîr itîil 
anului calendaristic astfel incit a- 
cesta să flo emt hiat m . .od-i i<- 
îrt i-> ti neimin-rnițit •, Ia ■(<<.,. u < 
lunii iaritiă'HB tt anului viitilL

Deci aveți dreptul la conc din.

79,30 
-lp,45 Ăgeildă jcly.
19,50 Bliieiintil' meteorologic.
20,<)(> Interpretul preferat : Soprană Aria filbrescu.
20.15 i ritlisioi iilor.
21,00 Avanpremieră.
21.15 l'ilm artistic : Nimeni nu v ciill .set fHodfS.
22,55 telejuiiKilul de noiipte. ■
23,05. litcliidercii i misiunii.

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață ; 5,15 Gimnastică; 5,25
Program muzical de dimineață; 5,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 Program 
muzical do dimineață; 5,50 JURNAL 
AGRAR; 6,00 “ 3,25 MUZICĂ ȘI
ACTUALITĂȚI; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
•.'.03 la microfon, melodia prefera
tă ; 9,30 MATINEU II TIMAR ; 10,00 
Din cele mai cunoscute melodii 
popglare ; 1(1,10 Curs de limba ,ger- 
mana ; 10,45., „Cîntaica României 
social, te" — ' . I im ae c nt m
11 (.0 l l 1 ETIN l >1 ȘTIRI; 11,03
CH&iră c< onumică ; 11 30 Portrete 

. riilizk’ale ; li ,45 Sfatir! riiedicliltli :
Vacanța' de iarnă u setărilor 
12,00 Ciută Rozalia Mesaros si Ion. 
PAlo oiu — mu/u<i populara; 12,15 
Bi.Hl UN DE ȘTIRI; 12,20 Succese 
ale muzicii ușoare 12,45 RAD£(3- 
JURNAL. Buletin meteorologic;

Asl2,55 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,30 Păra- 
'dîl soliștilor și a orchest rclor de 
niUzică tiș'oară ; 14,50 Forriiațiâ A- 
leVandru Avramovici ; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-m- 
tier.15,05 Cîrităfbți ai plani iilor 
noastre : lori Blăjâii și fluieraștfl liib 
Cazacii; 15,15 CĂR ȚI CARE VÂ AȘ
TEAPTĂ; 15,40 Mu/ică Ușoară de 
Richard Stein și Dinu Șerbăneăcti ; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport Buletin

TELEVIZIUNE

(t i mare din pag. lj

Fasonat Scos Apropiat Total

Lemn rotund fag mc ' 15 000 15 odo ' 4 000 • 34 0'00
Lemn rotund iă imlîse mc IT 001) 13 000 ; ■ : 1300- 25 000
Lemn despicat metri steri 89 000 . 33 000 29 000 151 000
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Comunicat despre

Ef > ■< r ii il • >rdespre luna decembrie
inima transplantată

<r rpres)

Tiparul; I.P.H. Șukmnitat ;a Petroșani

cutremure 
a avu c 
la te I io 
localitatea

ciulini 
llesf.i-: 
linqu 

la

$ In țară a fost decreta
tă mobilizarea generală

'll /cxptiMta 

lie \
Iplâ in pe- 
ulei ele\ i-

bori de
vase ușoare an fgs 
nprd-yesl dț‘: P.amt 
țiil< rezultate
enția e am< ni 

i'l/.li D,.ta sate ai 
și sute de locuitori* 
adăpost. In orașul 
i-ost distruse două : 
clădirile: unor- instil 
roportului, •."

. efor il ie

Ce spun meteorologii

(Agerpres). — L< 
Varșovia a înec 
mi listriloi

cu programa.
de agenția TASS ia 16 
1962. Aparatajul de la 
3 :o i ?i ti n‘.< ne az i 
Cen ul de ordonare

Starea pacientului cu 
s*a înrăutățit

unt toarte 
de \ al i k 

n . > m ■ - ale a-

..(’osmos-tQfr

Situația 
din Dahomey

și pînă in. 
cutremure. 
de Debar.

; Un puternic uragan .s-a abătut 
marți Noii Zeelan-

ocos si de pîine. Două 
scufundate la

I) nda 
ia ploilor to- 
i nii.lt, loca- 
fost evacuate 
nu rămas fără

Nord și 
persistente 

îndeosebi 
Vest a ta

va în
de ra- 

noctuiiiu și ca

• CAPETOWN. Jonathan 
Van Wyk, băiatn n virstă de 
10 ani, căruia i-ati lost trans 
plantați rinichii Deni < i Darval , 
se simt»1 satisfăcător după 15 
zile de ia operație .. declarat 
i.-> purtător de cuvint >1 -pila 
lului Karl Bremer

în curs. El a arătat, totod 
prob ’ am listic.ii un ' 
ofițerii implicați

Aspida1' : șe află

președinte
Prezidențial, a fost în- 
f rn . ‘ .■ noului guvern

Puternic uragan pe 
coasta Voii Zeclande

cui unde s-au desfășurat luptele în
tre insurgenți și forțele guverna
mentale.

Presa algeriană și postul de ra
dio anunță că-^președiutele Consi
liului Național al Revoluției conti
nuă să primească mesaje de spri
jin din pat tea responsabililor civili 
și militari din țară, caro condamnă 
ri centa Încercate le lovitură de 
Stal.. :

A.I '.'a: VKriri

în ■'laiiii:''
își mai 
i preda 

mai curînd posibil* puterea in 
iui guierh < i\ il P tta-

.1: prea devreme

• leningrad. — 
|.i < ,ului de schis care 
șurat în ut ,4 Gatcina 
Leningrad, ■ a fost condamnată 
moarte Vera Voi nțova, fost agent 
secret a • tapouli i, car s a fă- 
cut vino aii de crime »5rtrc n de 
grave î. anii celui d doilea ră 
boi mondial.

Mjt|l
mie ae-

< ; azar le / 8 f >.
p one stic ît Ic < ăti ră ci

-s- vor încheia dez-

VARȘOVIA 19 
19 decembrie, la 
put consfătuirea 
rilor externe ai unor țări socialiste 
europene cu privire la situația din 
Orientul Apropiat. La lucrările 
consfătuirii participă miniștri de 
externe ai R.P, Bulgaria, R.D. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Po
lone, U.R.S.S., adjuncți ai miniștri
lor ■< ilo xtern din R.S 
hoslovacă, Republica Socialistă Ro
mânia și R.P. Ungară.

i, l ’i. tea Si v , că a ** s 
lansat satelitul arri'ftataî al Pă- 
mmtului „Cosmos-196". La 
bordul său se află aparatq; 
șt utilii destina r ninuări, 
cercetării spațiului cosmic iii 
conformitate cu programul 
nunțat 
martie 
bordul 
rtorpial. 
și calcul prelucrează ■ informa 
ții e • arv r. te.

plecarea din țară a regelui 
tantin. „In ce ne privește nu

i himbat titudî it i față dl 
tate. Nu a intervenit nici o 
bare ci doar o remaniere 
namentală". „Regele,, a spus Pat- 
lak< < părăsi ar i * o iul • n

Este oare luna de
cembrie din ■ acest an 
mai friguroasă decit 
de bice! ? S puciuli > 
; i ' ' ' ,'i tm te n >1 
gic 1 i•' ' negalh
Ei apreciază :ă tenipe- 
rqturih acestor zile 

epiî/ta < ne
zolati 1 . ■’ ire an 

a im m< des
scăzute - 
apropi ite 
meui: 

‘•cpștei luni- pent iu țara 
noastră

„Mai mul-,
i- i ofeiit • zoi t i .i. 

buneii oficii lux ru pe 
r spingem". Pattakos a 
fapt 1 inițiativ n 

ai avea-o gu-

ușoazd încălzire, urina
tă de înnoilrări mai ac
centuate și precipitații 
f fornii . e lup' ■. .a 
și ni i- >are ma frec
vente in răsătitul ță- 
■ i regi ea
n te Dec v ști bun 
t>< i tru an ato ir de 
sporturi de iarnă și

. , țti, dar un
se reu-ii de „atei i > ■ mă
rite pentru zonducă- 
‘ i , to cărora con- 
iț u li ne t /e

rezervă posibilitatea In- 
lîlnirii cu unii din cei 
na pri duș-

. ini ș .< ' ■</
t ' trea, desigur dis 

piudență, pc care au
‘ al- '-ipecialișiii

pienln > -• ă ma
îndepărtată ne invită 
la o revenire in săp- 
tămina următoare, cînd 
că vom Inii ma > c

'■ ", i p bat
, in prin • le i/e a 
noului an.

• NEW YORL 
lilar de tipul 
luni. Seara . în 
supermagazin 
(Arizona); Uri 
au, fost,ucise. < 
Magazinul.. și-. . 
n te ai h it f Cei do piloți a ’ 
reușit să se salveze, sărind cu pa
rașuta.

Un avion mi-
l ;4-C" 5-a prt sușit > 
flă ări deasupr unui 

dii >r< șui Ti. -■ n 
prim bilanț arată că

) pers ane.
iouă clădiri îirveci-

Ac,

globule
aci stuia < rno ne>
medicali poartă

minanți din 
înseninări 
ale cerului 
in partea de 
rii. Fenomenul 
iesni procesul 
citație 
urmare, temperaturi mai 
scăzute, 'iriinimele iiind 
cuprinse între — 15 
grade șt 5 grade, 
maximele nedepășind 
valoarea de plus două 
grade. Djn aceeași 
cgtlză, precipitațiile vor 
ii cantitativ reduse , și 
vor cădea mai ales 
sub formă de ninsoare. 
Nțe.teo r olog ii recoman- 
■Șă această perioadă, de 
ipțproximgtiy o săptăml- 
,nă incepmd de la 20 
IffeCembrie, ca foarte 
Ipropice pentru turism 
<și Sporturi de iarnă.

Cu rezerva 1 normală 
pe care neprevăzutul o.. 
impune, 
țitevedere de lungă dp- 
rqtăl- anunță că pentru 

irizeze ultimele zile ale lunii 
preda- : pe l putem aștepta la o

------  - . ........... .. ....................
ADMINIblRA[IA s Petroșani sir, Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 {G.G.V.J1)

denumirea de „leucopenie". Aceas
tă leucopenie ar fi apărut în urma 
tratamentului- cu cobalt radioactiv 
la care Wastikansky a fost supus 
timp de mai multe zile. Prof. dr. 
Barnard, șeful echipei de -medici 
care a efectuat operația de trans
plantare a inimii, a declarat unui 
reporter al televiziunii britanice că 
ținînd ma d< ictuala stare ; 
pacientului îi este greu să facă un 
pronostic.

BRUXI LI ES 19 (A ;i p ,i. 1
sfîrșitul dezbaterilor din prima zi 
a sesiunii Consiliului Ministerial 
al C.E.E. în problema aderării An
gliei, Irlandei, Danemarcei și. Nor
vegiei,. la Piața comună, „cei șase" 
au rămas pe pozițiile cunoscute an
terior. Astfel, în timp ce Franța se 
op ■ > rii i jocieriloi i
rea Britanie, invocînd economia 
precară a acesteia, cei cinci par
teneri ai ei: R.F.G., Italia, Belgia, 
©landa și Luxemburg, fără să con
teste justețea - argumentelor fran
ceze, se pronunță în favoarea tra
tativelor si începerii lor cît mai 
curînd posibil. Pe culuarele Consi
liului Ministerial, șeful deleifației 
olandeze, Joseph Luns, a exprimat 
cuvîiitul „criză" în legătură cu eșe
cul înregistrat de „cei șase" chiar 
din prima zi a întîlnirii. La Bruxel- 
les, • rii? igi r ția > - Pressi

Corespondentul 
trans- 
Atena 
a ge- 
căreia 
guver-

Corespondentul Agerpres, C. Ben
ga trac nite: Ui comunicat al 
președinției Consiliului Național 
ai Revoluției din Algeria anunță, 
între altele, că începînd de marți 
„pînă la organizarea definitivă a 
armatei populare" maiorul Abdalah 
Belhoucl t , 'o l numit c n,-. . mi 
al Regiunii T militare, în locul fos
tului colonel Said Abid, care s-a 
sinucis-

,Cu 'prilejul vizitei în regiunea 
El-Afi șun, pi ședințele Hi lai Bou
medienne s-a întreținut cu oficiali- 
tăț . i ’ le .. p care a v ritat I

propria sa voință. Ca urmare a 
acestei situații, actualul guvern a 
menținut tronul și a hotărîl numi
rea unui regent si a unui nou gu
vern după plecarea premierului 
Kollias. Ace t guv ern a și depus 
jurâininlul. lliaiib- portretele
egelui a preci at Pattakos, vor 

rămîne la locul lor".
Ocupîndu-se în continuare de 

pi ibleina nodierii i realizării u 
nui compromis între guvern i re 
ge, vorbitorul a arătat 
te persoane 
să-și ofere 
care nu îl 
negat însă 
i robii n i midierii

m 1 „Noi nu r e joi ien, dai 
cilităm pe cît posibil o soluționare 

a sublir iot el
vicepremierul guver- 

a declarat că „probte- 
în libertate a unora din 

p >liti< i arestați di pă ?i 
nu va puts a u luată în

COTONOU 19 (Agerpres). — Ci
tind -surse sigure din Cotonou, a- 
genția France Presse relatează că 
un grup de cinci ofițeri, caie fac 
parte din Comitetul militar revolu
ționar creat în Dahomey după lo
vitura de stat, a avut o întreve
dere cu generalul Soglo, pentru 
a-1 determina să declare în mod 
public că demisionează și renunța 
la putere. Aceeași agenție remar
că că dacă autorii loviturii de stat 
din Dahomey ru d >lvat juverni 
'g< nei d il >i S< lo ei n au a un îl 
pînă ieum înlătura ■ acestuia iin 
funcție ii.- șef al statului fapt ce 
idică o problemă delii ată din

, uni t d vedere cor tituț onal 1 
c< •’ f< n lai i ■ .• ert :> di le'loi 
itice din • v . s nscriu

r< v« ndi< irili u i< largi p atu i 
popula e. Sindicatele din Dahomey 
au răspîndit noi manifi te prin 
care cheamt la •> < la îș •’ s a u ic > 
jrevi generale începînd de joi. 

Un comunicat al conducerii sindi
catelor din Dahomey arată, prin
tre altele, că „preluarea puterii 
de qrupul de cinci ofițeri nu cons
tituie o soluție pentru problemele 
țării", relevă agenția Associated 
Press. ,

< u ET( W N 19 (Agerpres) 
fGrupiil de medici de la spitalul 

otc ihuui fă< it marț lui Luis 
vVai 1 ansk• o trai luzie d< glol i'< 
albe-. ’ i> • i luat accastă
tărîre deoarece îi cursul ultimei 
24 de, ore starea sănătății pacien
tului s-a înrăutățit ca urmare a 
diminuării numărului de 
albe din îngele 
cure îti termeni

a crizei" 
continuare, 
nulul grec 
ma punerii 
deținuți: 
aprilie 
considerație decît după < ercetăriie 
aflate 
fă; că 
dintre 
cerea

întreb it d i< ă juvi rnul 
menține prbmisiuheâ dei 
cît 
mîinile 
ko a si bliuiat
ă s i poată r spi j de la a< a fă în- 

țfdltare":
In ncheiere vi epreședihteli gu- 

grec s-a referit la unele 
privind necesitatea recu- 
noului guvern grec. In 
cu această problemă el 

î oi re< noaștem toate 
.:Pînă

vernului 
.întrebări 
noaștefii 
legătură: 
a arătat : 
gu ernele Pînă acum 
• er i nu r de la it că 
noaște. A inbasadorii 
\ ertie lontimid -ă -e

AIRO ‘ o. ia
France Pi < e ; i agi nția
M.E.N., anunță că în capitala Ye
menului a fost dat publicității un 
comunicat prin care se face cunos
cut că n ul ■ n yemenit a de
cretat mol liza a generală. Noul 
cal let p id it • gen ra 1 Has
san el Vtnry pr di it ad-i ite im 
al Consiliului Prezidențial Republi
can si. comandantul suprem al for
țelor armate va fi. un guvern „al 
mobilizării și apărării" se spune în 
' <i ni c a / i

nimeni nu 
muleze un 
felul cum 
baterile. Se fac numai presiuni asu
pra delegației franceze să accepte 
cerei a britani a

.Ziarele franceze de marți au con
sacrat numeroase comentarii dez
baterilor de la Bruxelles. „A nego
cia pentru a negocia" nu este o 
soluție,, scrie „La Nation", în. timp 
ce „Le Figaro", după ce recunoaște 
că intrarea Angliei în Piața comună 
va provoca tulburări grave comu
nității, consideră că acesta nu este 
un motiv pentru ta refuza angaja
rea ii noi negocieri. '

CAIRO 19 (Agerpres). -- Postul 
de radio Cairo, citat de agenția 
France Presse, a anunțat că pri
mul ministru al Yemenului, .Moh- 
san el Aini, a prezentat demisia sa 
primului președinte al Consiliului 
Prezidențial Republican. Abdul Rah
man Iriani. Generalul Hassan el 
Amry, președinte ad-interim al 
Consiliului 
Sărciriat cu 
yemenit.

LAGOS 19 (Agerpres). — Un c.o- 
tn u lie ai , ic al • orțelcn t fi 
susține că. a fost nimicit un bata
lion de infanterie al trupelor fede
rale îtl apropierea Insulei Bonny. 
Loc tenent ol Iul Den? iar >■ 
dekunle, comandant de. brigadă' în 
*< , ,i1 armat federal < s ic

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al. forțelor armate federale 
a. dezmințit comunicatul dat publi
cității de forțele biafreze.

XLGER 19 (Agerpres) - Int un 
interviu publicat marți de ziarul 
egipteat , -J \hran ' Houari Bou
medienne, președintele Consiliului 
Național al Revoluției din Algeria, 
a explicat recentele evenimente pe- 
tr c te în Al jeii 1 drep un r« î ul

. : l or > ■■ urii >r impe ia-
liste i. îpqțriva ț îrilor arabe în gene
ral, respingînd ideea că ele ar fi fost 
un „incident local sau trecător, pre
gătit de un pumn . de ofițeri irespon
sabili".

Declarația președintelui Consiliului National 
ah Revoluției

Cutremure de pămînt Ia Debar
Ap’ . ev ,i se < îe lingă ’ ■ ersiia-

tea din Skopiie au înregistrat in ultimele trei zile șase 
de intensități diferite. Cel mai puternic dintre acestea 
ma lu :> < '• j nsitatea sa Ia >•' ru slabi 1
metri (le ia localitatea Debar, a lost de gradul 7. In 
Debar intensitatea cutremurului a atins 6 grade.

De ia puternicul cutremur. din 30 noiembrie a. c. 
/mezenl. in .o.miiie', •. <"■ /<'? ai-;.'J2 ite

'/gri.ciitaă: 2d, ialotnefri nord-vesț.

Dezbaterile din Consiliul

ATENA 19
Agerpres, C. Alexandroaie, 
mite : Marți a avut loc la 
o îiouă conferință de presă 
neralului Pattakos în cadrul 
acesta a reafirmat poziția 
nului grec față de < riz.a crea 1 prin 

Cons- 
ne-am 
regali- 
schim- 
guver-

• SOFIA. La Plovdiv a fost inau
gurată noua uzină de automobile 
,B o ar ' iar It constn ită in • o - 
orare cu iei - . ru -cn-f, , 
e, >< ,, o și firm comeri ială b Iga 

ră „Bulet". Conform, acordului fran- 
co-bulg 1 j ină va ctui . 
camdată, montajul automobilului 
„R-8", iar în viitor, uzina va pro
duc > serie d< piese și va al < a 
automobilele „R-10" și ,RenauIt-Al-


