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C OCLUZIE

după primă
DECADĂ

AM DEMARAT 
ANEVOIOS. Care 
sînt premisele redresării ?

10 zile din noul an. Prima decadă din 1908 s-a 
soldat pe combinat cu un minus de 9 098 tone — răminere 
in urma ce-și are geneza ia țoale exploatările, deoarece nici 
o mina nu și-a realizat sarcinile în această perioadă.

Spre edificare generală, ne-am adresat tov. dr. ing. Ro
man Petru, directorul general al C.C.V.J., cu întrebarea: 
care sînt cauzele startului anevoios pe 1988, care sînt pre
misele redresării situației ?

Iată răspunsul:

Au trecut

DUPĂ PREDAREA
CHEII

mu- 
înlr- 
turn 
din

cu transpor- 
multe loco- 
din cauza u- 
mină și pre-Am vizitat un prieten 

tul de cîteva săptămîni 
unul din noile blocuri 
din microraionul B-\-C 
Petroșani.

Construcția e o adevărată 
perlă urbanistică. Apartamente 
spațioase, luminoase, dotate cu 
auxiliare menite să facă 
viața locatarilor confortabilă, 
plăcută. Dar spre a-și do
vedi utilitatea — valoroasa 
și indispensabila utilitate — se 
ridică o cerință elementară : 
ca instalațiile utilitare să fie 
îngrijite, 
de re !

Ce se 
realitate ?

iolosite cu răspun-

întimplă insă în 
vizitat prie-

Cînd a deschis ușa

— Activitatea exploatărilor e 
stinjenita de o seamă de neajun
suri provocate de intemperii: ge
rul, zăpada abundentă au găsii mi
na Ionea nepregătită 
tul de la suprafață; 
motive sînt defecte ; 
nei neînțelegeri intre
parație vagoanele C.F.I. au rămas 
nestropite cu motorină și au în
ghețat. La Lupeni s-au produs a- 
varli în circuitul de la suprafață; 
la Dîlja și Paroșeni au înghețat 
instalațiile de transport.

O altă cauză a acestui început 
anevoios o constituie inerția de 
după sărbători. Am reintrat „în nor
mal" cil oarecare întîrziere. In plus, 
unitățile combinatului lucrează în 
prezent cu un efectiv de 800 de 
oameni mai puțin. Ceea ce e și mai 
rău e că nici în condițiile acestea 
nu se depun strădanii suficiente 
pentru a folosi mai judicios efec
tivul existent, pentru 
zilnică a programării 
muncă pe fronturi de

In privința rămînerii
9 098 tone, există toate condițiile 
pentru a fi recuperat minusul.

Linia de front e asigurată, efec
tivele pot ti mobilizate urmînd ca 
pe parcurs să fie completate, iar 
preluarea producției de 
parații e asigurată.

Rămine, în schimb, să 
răm toate forțele pentru
narea organizării producției și mun
cii, pentru extinderea mecanizării, 
folosirea judicioasă a efectivelor și 
completarea lor. Colectivul C.C.V.J. 
va acorda tot sprijinul unităților 
în subordine.

respectarea 
forței 

lucru.
în urma

de

de

tenul meu spre sfîrșitul zilei, 
apar

tamentului, i-am și pus pallo- 
etaje 

mai 
Prie- 
1 if tul 
„din

către pre-

ne mobill- 
perfecțio-

INCINTA A Il-a A NOII MINE LIVEZENI. Aici, constructorii din cadrul șantie
rului T.C.M.M. ridică numeroase lucrări industriale de suprafață, printre care tumul pen
tru săparea puțului auxiliar și o stație de betoane.

9nfautitlud aUe&LuL
Văzduhul se învolbu

rase. Din norii ce în- 
văluiau munții, zăpada 
cernea fără încetare iar 
rafalele furioase ale vîn- 
lului înghețat măturau 
întreaga Vale, spulbe- 
rînd în vîrlejuri turbate 
neaua ce cădea mereu.

Intr-o curte de la Li
vezeni, mecanicul Ionică 
Sever trebăluia zgribulit 
pe lîngă mașina lui: 
completa combustibilul, 
curăța sitele motorului, 
verifica angrenajele, 
gătea tot ce trebuie 
tru o cursă grea.

In scurt timp e
de drum. Urcat în cabi
nă, pornește motorul și 
iată : puternicul buldo- 
zei „S ) '300'* de con
strucție românească du
duie voinicește pe șo
sea luînd în piept furia 
viscolului. Misiunea —

șo
fa
pe
a-

pe e-
pen-

gala

să deszăpezească 
șeaua națională de 
Livezeni și pînă jos 
defileu, la Polaliște,
sigurînd condiții normale 
de circulație pe ea.

Robusta lamă de oțel 
se lasă jos, înfigindu-se 
cu putere în zăpada ma
re. Motorul se opinleșle 
furios. Este o înfrun
tare dură între voința 
omului — ajutat de ma
șină — și stihia oarbă 
a naturii care răbufneș
te uneori, 
trebuie să i 
își zice 
căutînd sa 
pe afară, prin geamul 
aproape opac de zăpadă 
învolburată.

Mașina gîtîie din greu, 
omul a ostenit din cauza 
încordării, înghețat în 
cabina rece ca un fri
gider Dar voința lui bi

Șoseaua nu 
fie blocată — 
buldozeristul, 

f vadă ceva 
prin

ru/e, cursa continuă și 
in cîteva ore care par 
fără de sfirșit, buldoze
rul face drumul dus-în- 
tors Livezeni — Polatiș- 
te curățînd șoseaua de 
zăpadă. „S 1 300" și-a 
îndeplinit misiunea 1

...Ninsoarea, viscolul 
bîntuie și a doua zi. 
Buldozeristul Ionică Se
ver pornește intr-o nouă 
cursă în jos pe defileu 
— apoi o ia în sus pe 
Valea Polatiștei pentru 
a deszăpezi drumul și 
în această exploatare 
forestieră. In - două zile 
de muncă îndrrjită bul
dozeristul
ajutat de mașina 
curățat stratul de 
dă gros de cca. 
tru plnă sus sub poa
lele Parîngului, Ig punc
tul iorestier cel mai în
depărtat denumit „Sur-

Ionică Sever 
lui a 
zăpa- 

1 me-

se găsesc 
zeci de mii metri steri 
lemn de foc, cărora ii 
s-a asigurat astfel trans
portul spre rampele fi
nale.

In acele zile de viscol 
dezlănțuit a luptai de a- 
semenea din greu cu 7 
troienele, vintui, gerul și 
buldozeristul Hoțea 
Gheorghe, care cu aju
torul unui asemănător 
,,S 1 300" a deszăpezit 
drumurile forestiere Cim- 
pa, Valea Popii, Răscoala. 
La datorie a fost și bul- : 
dozeristul Voicu 11 ie ca
re tot pe o mașină ro- . 
mănească „1 100" a lu-. 
crat îhdîrjit la C.impiz 
lui Neag, biruind zăpa*’ 
da de 70 cm de pe'văile 
Arcanu, Bula

Eroismul 
lor a ieșit 
bătălia cu 
șind să mențină deschise 
multe drumuri principale 
de transport forestier.

și altele., 
buldozer ist î~. 
biruitor in.

viscolul, reu-

FESTIVALUL FILMULUI
rtul în brațe. Zece 
cu paltonul pe tine e 
mult decît o Golgotă. 
tenul se scuza slînjenit : 
e defect. L-au defectat 
joacă" copiii de la etajul de 
jos. O altă „bucurie": dd la 
tabloul din casa scărilor cine
va a „împrumutat", un bușon. 
Apartamentul a rămas în 
întuneric. Intre timp "o altă 
descoperire a gospodinei: ci
neva a înfundat canalul co
lector al gunoiului menajer.

...Coboram scările 
de la etajul zece.
— presărate chiștoace de ți
gări, bucăți de hîrtie — urme 
supărătoare ale neglijenței. 
Și mă gîndeam la următoa
rele : primirea cheilor noilor 
apartamente constituie, cu si
guranță, pentru fiecare loca
tar, pentru fiecare familie
— prilej de bucurie Oare s-o 
îi străduit cineva să le explice 
că primirea cheii unui apar
tament dintr-un bloc modern 
incumbă și obligații ? Nu se 
vede I

PENTRU
SATE

Comitetul orășenesc pentru cul
tură și artă, împreună cu secția ci
nematografică din Petroșani, orga
nizează la unitățile cinematogra
fice sătești „Festivalul filmului pen
tru sate" care se va desfășura în 
perioada 14 ianuarie — 18 februarie 
1968.
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D. GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)

I. DUBEK

ca atunci, 
studenți și-au 
de la profe- 
îndrumat pa

blocului
Pe jos nire cu profesorii. Era o 

mosferă de sărbătoare ca 
urmă cu aproape cinci

aț
in 

ani. 
Dar acum ei erau absolvenți,
erau siguri in cuvinte, deși la 
fel de emoționați 
Aproape 250 de 
luat rămas bun 
sorii care le-au

așadar.
bucurăm

a minei

secretarul

Studenți ai anului V electro predau cheia succeselor co
legilor din anul IV.

Gaudeamus igilur — Să ne 
bucurăm așadar. Parcă a fost 
ieri. Și doar au trecut aproape 
cinci ani de alunei. Sînt aproa
pe cinci ani de cînd pe poarta 
mare a Institutului de mine 
din Petroșani au intrat cu pași 
mărunți, timizi, emoționați, 
peste 250 de tineri. Viața i-a 
prins repede în vîrtejul ei și 
i-a condus încet dar sigur tot 
mai sus pe drumul pe care 
porniseră. Timpul s-a scurs 
așa de repede pe firul lui ire
versibil și bobocii sînt azi la 
un pas de diploma de inginer.

I-am urmării miercuri la ul
tima oră de curs din viața lor 
universitară. Soneria îi che
mase prelung la ultima intîl-

șii pe drumul cunoașterii, de 
la aceia care i-au adăpat cu 
apa vie a științei și culturii, 
care le-au dat busola de orien
tare in profesiunea de inginer. 
Se despărțeau nu numai stu
denții de profesori dar si stu
denții între ei, fiecare urmînd 
să apuce o altă direcție. Des
părțire este un fel de a spune 
pentru că în mersul lor înain
te se vor contopi cu toții în 
marele fluviu de combatanți

Principalul obiectiv al festivalu
lui constă în sporirea simțitoare a 
contribuției filmului, alături de ce
lelalte forme ale activității cultu
rale, la dezvoltarea conștinței so
cialiste a maselor de oameni ai 
muncii de la sate, la ridicarea ni
velului de cunoștințe politice, pro
fesionale și de cultură qenerală.

In vederea reușitei acestei acțiuni 
de masă au fost 
măsuri menite să 
fașurarea în cele 
ții a festivalului, 
misie de organizare 
la nivelul orașului regional Petro
șani, .s-au pregătit toate unitățile 
cinematografice pentru a oferi con
diții optime de vizionare, au fost 
instruiți operatorii proiectionisti si 
directorii căminelor culturale, adu- 
cîndu-li-se la cunoștință toate sar
cinile ce le revin- în această pe
rioadă.

Deschiderea „Festivalului filmu
lui pentru sate" va avea loc în ziua 
de duminică 14 ianuarie 
toate

luate o serie de 
contribuie la des- 
mai bune condi- 
S-a format o co- 

a festivalului

Se mărește capacitatea 
de producție

La mina Dilja, una din cele 
mai tinere c-xploatări miniere 
din bazin, se execută impor
tante lucrări pentru mărirea 
rapacității de producție. Este 
vorba de punerea în exploa
tare a stratului III unde se vor 
aeschida 7 nei abataje casiera.

Ele vor fi înzestrate cu utilaje 
și mașini la nivelul tehnicii 
actuale, care vor permite me
canizarea completă a trans
portului de cărbune în galerii 
și abataje. De aici se vor ex
trage anual mai mult de 15QQQV 
tone de eăzbuUe.

1968 
unitățile cinematografice 

într-un cadru festiv 
toată această perioadă la 
unitate cinematografică se 

organiza acțiuni de masă ca ■ 
cenzii, simpozioane, călătorii 
hartă, seri de întrebări si rășp.un- 
suri, consfătuiri cu spectatorii; con
cursuri pe teme din filme etc. care 
vor contribui la înțelegerea mai de
plină a conținutului si învățămin
telor reieșite din film. De a-emenea 
se va acorda o atenție densAbită 
programelor speciale cu filmele do
cumentare agrozootehnice. științifi
ce, programelor cu filme pentru

la
* □ -

fie-
vor 
re- 
pe

Cornel HOGMAN
Comitetului pentru cul

tură și artă Petroșani

(Qvntinu&re m pag. a 2-a)



LA ÎNDEPLINIREA 
NOILOR SARCINI
(Urmare din pag. 1)

re o reprezintă iondul de timp 
de lucru, dotarea tehnică a în
treprinderilor, eforturile depu
se in vederea organizării știin
țifice a producției și a muncii. 
Organizațiilor de partid, sindi
catelor, organizațiilor U.T.C. le 
revin sarcini complexe in di
recția dezvoltării conștiinței 
socialiste a maselor, întăririi 
disciplinei in producție sub 
toate aspectele ei, a răspunde
rii personale și colective pen
tru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice.

Planul pe anul 1968 prevede 
o sporire substanțială a pro
ducției de cărbune in cadrul 
exploatărilor miniere. Carac
teristica acestei creșteri constă 
în faptul că ea urmează să fie 
realizată exclusiv pe seama 
sporirii productivității muncii. 
Aceasta cere din partea cadre
lor tehnico-lnglnerești de la 
exploatările miniere o preocu
pare susținută pentru organi
zarea superioară a procesului 
de producție, pentru preveni- 

J rea pierderilor de timp de lu

IN RiTN VIGUROS, FKRÎ1J
(Urmare din pag. 1)

un mare succes faptul că minerii 
mai tineri n-au mai apucat trans
par d cu vagonetul de lemn sau 
cui roaba în abatajele cameră, tăie
rea cărbunelui cu ciocanul de mi
nă, transportul cu cai pe galerii — 
transportul în subteran și la supra
față fiind în prezent complet meca
nizat. S-a generalizat de mult uti
lizarea transportoarelor cu raclete 
în abatajele cameră. In abatajele 
cu front lung se utilizează larg e- 
lemente moderne de susținere cu 
stilpi hidraulici și s-au făcut primii 
pași spre mecanizarea complexă a 
procesului de producție din abata-

* prin mecanizarea tăierii și în- 
rcării cărbunelui cu combine mi

niere.
Pe linia modernizării minelor, 

pentru concentrarea producției și 
eieșterea capacității de extracție au 
fost puse în funcțiune instalații 
automatizate de extracție la minele 
Lonea și Aninoasa și sînt în cons
trucție asemenea instalații la Dîl- 
ja, Vulcan, Paroșeni și Uricani.

Ca urmare a creșterii gradului 
de mecanizare la minele din Valea

LA POSTURI
(Urmare din pag. 1)

Ion, Grofu Vasile, Prisăcaru Ion 
ca și alți oameni de la celelalte ex
ploatări prezenți la posturi.

La postul d> comandă R.C.M. Pe- 
roșani au fost de serviciu in noap- 

tja respectivă operatorii Vlădoianu 
vasile, Croitoru Gheorghe, Miluti- 
e-scu Mircea, Sabău Alexandru.
t Jltimul tren de marfă pe care 

'C.M.-ul l-a expediat in contul 
•ului 1967 a fost mărfarul nr. 
773 care a transportat spre Hu- 
n.oara o încărcătură de 2 552 to-

; T A R E A
Icursul zilei de ieri, la Petro- 

șan vremea s-a menținut umeda 
PreAtînd tendințe d< răcire. Au 
căzi precipitații sub forma de 
ploa jar spre seară << b forma de 
nins(e,

Prt)itațiile au atins 12 litri pe 
mel!',oătrat. Temperatura aerului 
a osc jntre plus 4 grade și zero 
grade.

La hng, a nins continuu. Stra

cru, dirijarea optimă a abata
jelor, folosirea intensivă a li- f 
niei de front, plasarea judi
cioasă a efectivelor.

Obiectivele majore puse de 
Conferința Națională a parti
dului in îața întregii economii 
impun o muncă susținută pe 
șantierele industriale și social- 
culturale in vederea respec
tării riguroase a exigențelor 
calitative, a termenelor de e- 
xecuție și de panere in func
țiune. Răspunderea pentru 
funcționarea la parametrii pro
iectați a instalațiilor indus
triale aflate in execuție tre
buie să caracterizeze intr-un 
înalt grad activitatea colecti
velor șantierelor de investiții.

Incepind din dimineața zilei 
de astăzi, sintem în plin efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului pe noul an. Dragostea 
și devotamentul față de patria 
socialistă, atașamentul față de 
partid, încrederea fermă în vi
itorul luminos pe care ni-1 fău
rim prin muncă, constituie un 
inepuizabil izvor de forță și 
tărie in îndeplinirea sarcinilor 
care ne așteaptă.

fiului, consumul de energie electri
că pe tona de cărbune extrasă s-a 
dublat. Minele au fost dotate cu 
aparatură modernă de detectare și 
semnalizare a prezenței metanului 
la locurile de muncă, s-a generali
zat folosirea lămpilor moderne cu 
acumulatori, s-au îmbunătățit sub
stanțial condițiile de climat din 
subteran prin punerea în funcțiune 
a unor puternice stații de ventila
toare, prin lichidarea a numeroa
se focuri subterane ce existau în 
trecut, mărirea profilului lucrărilor 
miniere și folosirea metodelor mo
derne de susținere.

In Petroșani, activează în prezent 
Institutul de mine, Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră, 
Unitatea de proiectări și cercetări 
miniere a C.C.V.J. — instituții în 
care se depune o intensă activitate 
de cercetare și proiectare pentru 
rezolvarea numeroaselor și com
plexelor probleme tehnice și știin
țifice pe care le ridică dezvoltarea 
industriei minere.

Am amintit mai sus cîteva din 
aspectele noi care au apărut în 
viața Văii Jiului în anii construc
ției socialiste cînd întregul nostru 

ne de cărbune cocsificabil și mi
nereu de fier. De abia s-au stins 
bătăile ceasornicelor care anunțau 
noul an, cînd în stația Petroșani 
aștepta semnalul de plecare măr
farul nr. 2 677. Remorcată de trei 
locomotive, conduse de mecanicii 
Hașca Alexandru, Miclea Rudolf 
și Cristescu Gheorghe, garnitura 
formată din 53 de vagoane, avînd 
o încărcătură de 1 624 tone a por
nit spre Hunedoara. Iar la cîteva 
oro mai tîrziu o altă garnitură cu 
nr. 2 671 condusă de mecanicii Bo- 
zero Ferdinand și Munteanu Va
sile pornea în aceeași direcție a- 
vînd un tonaj de 2 480 de tone.

VREMII
Iul de zăpadă a atins aici 68 de 
centimetri, iar temperatura aerului 
a înregistrat \alori între zero gra
de (maxima) și minus 3 grade (mi
nima).

In următoarele 24 de ore vor 
continua să cada precipitații sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Temperatura aerului în scădere u- 
șoara.

TELEVIZIUNE
Miercuri 3 ianuarie

18,00 Telecronica economică. Anul 
începe din prima zi.

18.30 „In împărăția pomului de iar
nă". (orășelul copiilor).
Transmisiune din piața Expo
ziției.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,45 Agenda dv.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Interpretul preferat. Violon

celistul Radu Aldulescu.
20.15 Transfocator.
21,00 Avanpremieră.
21.15 Filmul ,,A fost cîndva hot" 

cu Alain Delon.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

0 CflfSă de 34 000 Km
Un avion TAROM, care a efec

tuat o croazieră intercontinentală 
de aproape 34 000 km, s-a reîntors 
în tară.

Itinerarul celor doua săptămîni, 
cît a durat cursa, a cuprins nume
roase țări, printre care Grecia, Li
ban, Turcia, Egipt, India, Singapo
re și Hong-Kong.

La bordul turbopropulsorului 
„TAROM" al cărui comandant a 
fost D. Olaru, se aflau circa 100 
de turiști.

ASCENDENT
popor a străbătut un drum glorios 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului.

Am pășit în noul au de muncă — 
1968. Este anul cînd vom începe 
transpunerea în viață a importan
telor sarcini cuprinse în documen
tele Conferinței Naționale a parti
dului în scopul ridicării activită
ții economice pe o nouă treaptă, co
respunzător condițiilor noii etape â 
construcției socialiste a României. 
Exploatările miniere din bazinul 
nostru au create condițiile necesare 
pentru un nou avînt al extracției 
de cărbune. Să folosim din plin a- 
ceastă bază pentru o înaintare în 
ritm rapid, mereu ascendentă a ex
tracției de cărbune, contribuind ast
fel la ridicarea României socialiste 
pe o nouă treaptă a progresului 
și civilizației, bunăstării poporului.

FILME
Joi 4 ianuarie

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Cine călărește un tigru; Re
publica : Profesorul distrat; 
PETR1LA : Un martor în oraș; 
LONEA — Minerul: Dragă Bri
gitte; 7 Noiembrie : Satul plu
titor; ANINOASA : Maiorul și 
moartea; VULCAN : Surcouff 
— tigrul celor 7 mări; PARO
ȘENI : Dragostea învinge; LU- 
PEN1 — Cultural : O fată fe
ricită; Muncitoresc: Omul ca
re l-a ucis pe Liberty Valance; 
BĂRBĂTENI : Neveste peri
culoase; URICANI : Zodia fe
cioarei.

PROGRAM DE RADIO
Joi 4 ianuarie

PROGRAMUL I : 6,00 — 8,25 MU
ZICA ȘI ACTUALITĂȚI, 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 9,03 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Matineu literar; 
10,00 Muzică populară; 10,45 „Pa
trie izvor de bucurii" — program 
de cîntece; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Cronica economică;
11,15 Recital de operă, Elena Cer- 
nei; 11,30 Cîntecele vîrstei; 11,45 
Sfatul medicului rSedentarismul și 
scăderea rezistentei organismului 
fată de Îmbolnăviri; 12,00 Melodii 
de pe plaiul dobrogean; 12,15 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,20 Succese ale

I.R.E.H. DEVA 
•Secția rețele „Valea Jiului"
Anunța consumatorii că deranjamentele în alimentarea 

cu energie electrică se vor putea remedia telefonînd :

Pentru orașul Petroșani Ia telefoanele : 335 și 468 auto
mat C.C.V.J., 1830 și 1843 automat P.T.T.R., 1850 automat 

P.T.T.R. pentru cartierul Livezeni.

Pentru orașele Lupenl și Uricani la telefoanele 30 auto

mat. 145—148 interurban — toate în Lupeni.

Pentru orașul Vulcan și Aninoasa — la telefoanele 36 

și 96 automat. 12 interurban — toate la Vulcan.

Pentru orașul Pelrila-Louea — telefon 88 automat C.C.V.J. 

la Lonea.

Șantierul LC.T. Tfrgu Jiu j
Angajează macaragii calificați 

automacarale 5 tone noi
Solicitanții beneficiază de H.C.M. 1053/59.

— indemnizație de șantier 25%
— cazare gratuită
— cantină contra cost.

Alte informații la telefon 1261.

I.R.E.H. DEVA
Secția rețele „Valea Jiului"

Angajează un

șef birou administrativ la Petroșani
în următoarele condiții :

— Studii medii și 4 ani vechime în funcții adminis
trative sau

— Școala generală și 6 ani vechime în funcții ad
ministrative.

Limitele de salarizare : 1 250—1 450. lei.

Informații suplimentare la telefon nr. 1830 Petroșani.

Fabrica de produse lactate 
Petroșani —- Livezeni

Angajează de urgență 

primitori — distribuitori 
de produse lactate în Valea Jiului și raio
nul Gorj, regiunea Oltenia.

Alte informați: ia telefon 1823 sau 1824.

muzicii ușoare; 12,45 RADIOJUR
NAL; 12,55 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;
13,30 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 14,15 
Tot Înainte; 14,35 Radio-publicitate;
14,50 Miniaturi pe portativ,- 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 „Arge- 
șule, Argeșel" — muzică populară;
15,15 Cărți care vă așteaptă; 15,25 
Pagini din opereta „Rapsodia rege
lui" de Ivor Novello; 15,40 Mu
zică ușoară; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Suite corale de Darlu 
Pop; 16,30 RĂSPUNDERI SPORITE 
— DECIZII COMPETENTE; 16,50 
Luminile rampei; 17,10 ANTENA

raaeacnuaaaHisssMaMamBEHBBamanB 

TINERETULUI; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 Cronica economică ; 
13,10 Caleidoscop muzical ; 18,30
Radio-anchetă; 18,50 Miniaturi ins
trumentale; 19,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 20,03 Radio-ma- 
gazin sportiv; 20,15 Melodii româ
nești ; 20,35 Oameni de seamă : 
Paul Cezanne; 21,00 Expoziție de 
muzică ușoară ; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 22,20 Cintă Vera Linn;
22,30 Moment poetic; 22,35 Com
pozitori despre propriile lor creații;
22,50 Intîlnire cu jazz-ul; 23,20 
Muzică de dans; 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții 
2,55—3,00 BULETIN DE ST[RI.
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FESTIVALUL FILMULUI 
PENTRU SATE

(Urmare din pag. 1)

Filmele cu un bogat conținut te
matic și educativ trebuie populari
zate pe larg și discutate spre a 
trezi un interes deosebit in jurul 
lor. Ele trebuie insotite de acțiuni 
de informare și prezentare în rîn- 
dul sătenilor care sînt interesați să 
le vizioneze și să le cunoască con
ținutul. Organizatorii festivalului 
și-au propus să realizeze in satele 
Văii Jiului un număr de 20 000 de 
spectatori, repartizați proporțional 
pe fiecare unitate cinematografică 
sătească, in vederea reușitei acestei 
acțiuni, colectivele de coordonare 
vor avea grijă ca acțiunile cultura
le și educative, organizate in ca
drul festivalului, să se îmbine ar
monios cu celelalte activități din 
cadrul căminului cultural. Se va 
avea în vedere de a nu se suprapu
ne peste spectacolul cinematogra

NOTĂ

jPătinoare să avem acum, 
nu la primăvară

Vestea că In siirșit, 
iarna aceasta, se vor a- 
menaja patinoare in a- 
proape toate localitățile 
miniere din Valea Jiu
lui s-a răsplndit Încă de 
c'ind s-a lăsat primul ger. 
Patinatori și hocheiști 
din întreaga Vale bu- 
curafi-vă I O să vi se 
creeze condiții să pe
treceri o parte din tim
pul liber practicind spor
tul preferat pe gheată. 
La Petroșani se vor a- 

fic alte manifestări Ținînd seama 
de faptul că in această perioadă 
se desfășoară și întrecerea „Cămi
nul cultural cu cea mai bună ac
tivitate cultural-educativă de ma
să" — precum și „Luna cărții la 
sate" trebuie acordată o deosebită 
atenție din partea căminelor cul
turale acțiunilor privind propa
ganda în jurul filmului și îndeo
sebi a filmelor romanești și a fil
melor cu (aracler instructiv-educa- 
tivi In egală măsură se va acorda 
atenție manifestărilor cu cartea pe 
marginea acelor filme inspirate din 
marile creații literare, antrenînd în 
acest scop activul obștesc al biblio
tecii. Festivalul filmului oferă deci 
posibilități mari de manifestare și 
organizare a unor acțiuni de masă 
la șate care să satisfacă cerințele 
cetățenilor și să răspundă exigen
telor actuale.

ai

menaja trei patinoare, 
la Lonea două, iar Pe- 
trila și Vulcanul vor a- 
vea și ele cîte un pa
tinoar. Pină și gospoda
rii Uricaniului s-au gin- 
dit că ar li bine să a- 
menajeze unul. Au în
ceput și ceva amena
jări.

Dar, prin 20 decem
brie, s-a abătut pe ia 
noi un val de aer cald 
care a făcut să dispară 
covorul gros de omăt.

Cei ce se ocupau de a- 
menajarea patinoarelor 
au bătut în palme de 
bucurie. Cîntînd „vine, 
vine primăvara"... au lă
sat baltă amenajarea 
patinoarelor. Excepție au 
făcut, ca și în fiecare 
an de altfel, lupenenii. 
Iarna n-a intrat însă 
nici în sac și nici n-a 
mîncat-o lupul. A reve
nit cu omăt mult și get 
năprasnic. Pe cei de la 
Lupeni i-a găsit cu pa
tinoar, în schimb pe cei
lalți fără.

—■ Noi îl vom termina 
pină sîmbătă — au a- 
iirmat tovarășii de la 
Siatul popular al orașu
lui Petroșani, care au a- 
vut inițiativa să ame
najeze un patinoar in 
incinta instituției.

Au sosit 
noi utilaje 
forestiere

In scurta perioadă ce a tre
cut din acest an, parcul de 
mașini de la 1. F. Petroșani <i 
fost completat cu încă trei bo- 
lindere. Fie vor li trimise la 
exploatările iorestiere Dealul 
Babii, Răscoala și Jigoreasa 
unde există stocuri mari de 
material lemnos. . După termi
narea stocurilor respective ele 
vor ușura munca în alte ex
ploatări iorestiere. Cu aceste 
utilaje, un camion cu bușteni 
este încărcat sau descărcat ni 
numai 2—3 minute.

Prin sosirea noilor bolinde- 
re, parcul acestor utilaje de 
mare productivitate aliate in 
dotarea întreprinderii iorestie
re Petroșani crește la 5.

Perspective pentru ter
minarea patinoarului res
pectiv există. Aici s-a 
lucrat și se lucrează in
tens. Cit privește pati
noarul din curte de la 
I.C.O. și-a ascuns fata 
în zăpadă de rușine că-i 
neglijat. Aproape iden
tică e situația și la cel 
ce urma să lie amena/at 
la stadion, la cele din 
Petrila și Vulcan.

Așa stînd lucrurile, in- 
irebarea e categorică : 
cînd vom avea totuși 
patinoare ? Nu așteptăm 
un răspuns scris pe care 
să-l primim... la pri
măvară ci unul concret 
și operativ prin amena
jarea de urgentă a pa
tinoarelor.

D. C.

Centrul de greutate 
al muncii politice

VIAjA DE PARTID
—lMMUWmmmw—— —agasori

Complexul de măsuri adoptat de 
Conferința Națională a P.C.R. pri
vind perfecționarea muncii organe
lor și organizațiilor de partid, pre
supune activizarea tuturor comuniș
tilor, astfel ca fiecare să poarte răs
punderi concrete și directe în în
făptuirea sarcinilor ce stau în fata 
organizației de partid din care fa
ce parte. Faptul că intervalul din
tre două adunări generale a fost 
mărit de la o lu
nă la trei luni, ne
cesită o activita
te colectivă mult 
mai chibzuită, mai 
mobilă din par

tea birourilor organizațiilor de ba
ză, un ajutor mai competent din 
partea comitetelor de partid.

Cu ce experiență, cu ce preocu
pări pornesc organizațiile de partid 
la îndeplinirea acestor cerințe ?

— In spiritul recomandărilor con
ducerii partidului privind reduce
rea numărului de ședințe și îmbu
nătățirea controlului și îndrumării 
muncii de partid, comitetul nostru 
de partid a avut în centrul preocu
pării sale ajutorarea birourilor or
ganizațiilor de bază în a antrena 
toti comuniștii la o activitate mai 
concretă, efectivă pentru rezolva
rea problemelor ce stau în fata or
ganizațiilor respective, ne-a decla
rat to\. Raczek loan, secretarul co
mitetului de partid de la mina Lu
peni.

Asupra roadelor acestei preocu
pări am dori să ne oprim în rîndu- 
rile ce urmează.

In organizațiile de bază din sec
torul VIV au fost dezbătute în ur
mă cu 4 luni sarcinile comuniștilor 
pentru întărirea disciplinei — ca
pitol la care sectorul a avut do în
fruntat o seamă de dificultăți. A- 
dunările au elaborat măsuri com
plexe în acest sens. Pentru înfăp
tuirea măsurilor a fost însă necesar 
să-și aducă contribuția toți comu
niștii spre a se crea la fiecare loc 
de muncă o opinie intolerantă fa
ță de abaterile disciplinare. In a

cest scop, birourile organizațiilor 
de bază, sub îndrumarea comitetu
lui de partid, au desfășurat o ac-' 
tivitate susținută. Membrii de par
tid au fost îndrumați să desfășoare 
discuții susținute în cadrul fiecărei 
brigăzi, al fiecărui schimb cu mun
citorii din abataje, cu cei de la par
tea mecanică și întreținere pe tema 
respectării disciplinei, a folosirii 
din plin a timpului de lucru, nece

sitatea schimbu
lui la fala locului 
de muncă etc. Bi
rourile au redis
tribuit efective
le organizațiilor 

spre a asigura ca la fiecare loc de 
muncă, în fiecare formație de mun
că sa fie membri de partid.

Rezultatul acestei acțiuni poate 
fi ilustrat printr-un exemplu eloc- 
vent: în ultimele trei luni numă
rul absențelor pe sector s-a redus 
la cîte 5—7 cazuri față de 30—50 
cîte se înregistraseră in lunile pre
cedente.

O altă acțiune eficientă a fost în
treprinsă de organizațiile de partid 
de la sectorul VIII. Acest sector 
acumulase pînă la 1 decembrie 1967 
un minus de 1 700 tone cărbune, 
fiind unicul sector de la mină a- 
supra căruia plana pericolul de a 
încheia anul cu planul nerealizat. 
Adunările generale ale organiza
țiilor din sector — ținute în pri
mele zile ale lunii respective — au 
elaborat hotărîri menite să asigure 
redresarea activității sectorului și 
recuperarea rămînerii în urmă. Bi
rourile au trasat sarcini precise 
membrilor de partid spre a asigura 
folosirea din plin a timpului de 
muncă, a utilajelor, îmbunătățirea 
transportului, asistenței tehnice. In 
sector s-au creat toate condițiile ne
cesare redresării. Preliminarul a fost 
realizat zilnic, nici o brigadă n-a 
rămas sub plan iar sectorul a rea
lizat o depășire de 1 692 tone căr
bune pe decembrie, respectiv, în
tregul an.

I. D.

PUTIN FOTBAL
VERTICAL: 1) 

Internațional B 
la Jiul 2) Și un 
alt fost „stîlp" al 
Naționalei, de la 
C.F.R. Timișoara
3) Jumătatea lui 
Bone — îndrăgii, 
ca orice vedetă
4) Roman de Ga- 
rabet Ibrăileanu
5) Cămăși — 
Dînsa — Element 
chimic 6) A se
lecționa — Vine 
7) Puțin mov — 
începe linia de 
înaintare 8) Spe
cialiști indispen
sabili marilor 
cluburi de fotbal 
9) Mărginită.

Monoverb
(5-9)

Introductiv
(Biverb 6,7)

1

nai A, fost „stîlp" al apărării 
Jiului — Petre Libardi 2) Ale
xandru, Gică, Daniel... — A 
pierde cu ușurință o ocazie 
3) Radu Demian — Apărem în 
teren 4) I.C.®. a dus faima 
fotbalului acestui oraș — Ca
pul 
nai

lui Hidalgo 5) Internațio-
A de handbal — Totalita-
jucătorilor unei echipe 6)

Perioadă
tea

cochetă
de timp (art.) — Casă 
inundată în verdeață

7) U-we, 
Nu prea 
„Steaua"

Pe-le, Gon-stan-tin — 
e tot 8) A fost cînd\ a
— Renumit fotbalist

argentinian 9) Peste numeli- 
lui Petschowski, Ozon, Apol- 
zaa nu se va așeza nicicînd.

V. Teodorescu

POȘTA
RUBRICII DAN RAREȘ TRAIAN JURCA — student

MONOVERB
CU ENERGIE

VALENTIN DRĂGAN — Petroșani: Careul 
„Cuvinte" confine și cîleva... cuvinte care-1 
iac nepublicabil (ex. : cuvintul ANTOLOGIE, 
articulat face ANTOLOGIA și nu ANTOLO- 
GIEA). in afară de aceasta, dafi multe deli- 
nifii de dicționar (in special in cele două tri
unghiuri, 'de altlel hune). Celălalt careu, „O- 
rașe", are multe cuvinte ilogice. Spicuim : nam 
(nu posed): emar (e mare, fără siirșit); pil 
(copii pe jumătate); nare (nu nosedă). Lucrați 
mai atent.

IUGA IOAN — Petroșani: Careul „Retu
șuri" nu mai trebuie retușat. Deiinitiile, des
tul de spirituale, 11 recomanda. Va apare. In 
prealabil trecefi pe la redacție.

N. BOTA — Uricani: Cele doua romburi, 
foarte simple, conțin și cuvinte pe care orice 
rebusisl de obicei le evită (criță, găurită).

1. IVĂNESCU — Lupeni: In triunghiul tri
mis apare un cuvinl pe care nici un dicțio
nar nu-1 inserează — LABATITĂ (lățită). Am 
reținut rombul și 
zon.

Dl Dl NA $UBA 
miți careuri nu-și
bric ii noastre. Sint prea simplu de conceput 
și greu de dezlegat.

ANDRAȘ IOSIF — Petroșani: Una din re
gulile monoverbelor, biverbelor, criptografi
ilor este aceea ca toate literele să intre in

rebusul criptografic de se

— Lupeni: Ceea ce dv. 
pot găsi locul in cadrul

Dezlegările 
jocurilor apărute 

în rubrica 
din nr. 5660

Două cuvinte
Orizontal: 1) Electronica 2; 

Lumitip — Laș 3) Acut — Ti
tani 4) Salamandră 5) Tratări
— I.L.L. 6) Interdicții 7) Cai
— Șa Oac 8) A — Ui — 
Neptun 9) Inunda — Ele 10) 
Ere — Rouă

Monoverb :
Monoverb

nizare.
Monoverb

Jelipiped.
Se caută i 

lograiie) : Oare pe care 
tern cade vina.

Riscantă (criptografie) : A 
încercat marea cu sarea și ^-a 
înecat.

- Ea.
Unanimitate.
tehnic : Meca-

geometric :

un vinovat

Para-

(crip-
subal-

12
«1.

Pătrat matematic : Orizont.ii
I) 71, 64, 69, 8, 1, 6, 53, 56, 51
11) 66, 68, 70, 3, 5, 7, 48, 50, 52
III) 67, 72, 65, 4, 9, 2, 49, 54
47 IV) 26, 19, 24, 44, 37, 42,
62, 55, 60 V) 21, 23, 25, 39, 41,
43, 57, 59, 61 VI) 22, 27. 20,
40, 45, 38, 58, 63, 56 VII) 35,
28. 33, 80, 73, 78, 17, 10, 15

I

construcția jocului. Nu se admit litere dispa
rate, izolate, neinterpretate rebusistic. Am re
ținut doar.......Surpriza"!

NICU SBUCHEA — Hațeg : Același răspuns. 
Mai incercafi.

x'. T.
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Vineri 12 ianuarie

SCRISORI DE LA CITITOR»

18,00 Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică.

1820 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Pentru copii: A.B.C.
18.50 Albatros — revistă lite

rară pentru tineretul șco
lar.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Studioul muzical. Cultura

muzicală de-a lungul tim
pului (I).

20.30 Tainele profesiunilor. 
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic : Peretele 

vrăjitoarelor. O produc
ție a studiourilor polo
neze.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

Cine sini organizatorii expoziției ?
De cîteva zile în foa

ierul Casei de cultură 
a sindicalelor din Pe
troșani e deschisă o 
expoziție de artă plas
tică. Lucrările expuse 
poartă semnături ale 
unor artiști plastici 
mai puțin cunoscuți 
din Lupeni, Petroșani 
și Hunedoara. Deși nu 
știm cui aparține, salu
tăm inițiativa organiză

rii expoziției deoarece 
vădește preocupare 
pentru cultivarea gus
tului oamenilor muncii 
pentru frumos. Curios 
este însă faptul că or
ganizatorii ei n-au con
siderat necesar să-și 
dezvăluie identitatea 
fie și prinlr-un afiș a- 
șezat în sala de expo
ziție. Din acest motiv 
vizitatorii n-au de unde

FILME
Sîmbătă 13 ianuarie

PETROȘANI — 1 Noiembrie :
Dragostea unei blonde ; Republica : 
Povestea țarului Saltan ; LONEA 
— Minerul: Surcouff — tigrul
celor 7 mări; 7 Noiembrie : Bucă
tăreasa ; VULCAN: Sindbad mari
narul ; LUPENI — Cultural : 
Testamentul incașului; BĂRBĂ- 
TENI : Jandarmul la New York.

PROGRAM DE RADIO
Sîmbătă

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață;
5,50 Jurnal agrar; 6,00--3,25 Muzi
că și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri ; 

Z^5 La microfon, melodia preferată;
9,30 Unda veselă; 10,00 Muzică u- 

* -șoară; 10,10 Curs de limba spanio
lă; 10,30 Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente:
10,45 Program de cîntece; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Revista re
vistelor economice; 11,15 Recital 
de operă Mireille Constantinescu ;
11,30 Cintă Aurelian Andreescu și 
Cila Black ; 12,00 Piese alese din 
fonoteca noastră de folclor; 12,15 
Buletin de știri; 12,20 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intîlni- 
re cu melodia populara și interpre
tul preferat; 13,30 Parada soliștilor 

Iși a orchestrelor de muzică ușoară;
14,15 Rapsozi ai plaiurilor noas-

STAREA VREMII
Pentru ziua de 

ieri a fost carac
teristic încălzirea 
accentuată a at
mosferei, reflec
tată de altfel' 
prin temperatura 
care n-a coborîl 
sub minus 18 
grade (noaptea) 
— în timp ce mc a indicat la
Petroșani valoarea de minus 8 gra
de, iar la Paring minus 13 grade. 
Au căzut ninsori slabe. Stratul de
zăpadă : la Petroșani — 35 cm, la 
Paring — 103 cm.

Pentru următoarele 24 de ore : 
temperatura aerului va continua să 
crească ușor, in timp ce presiunea 
atmosferică va scădea, favorizind 
căderea unor ninsori temporare. 
Seara și dimineața — ceață.

afla dacă lucrările ex
puse aparțin unor pro
fesioniști sau amatori, 
nici dacă autorii lor 
fac parte din vreun 
cerc de arte plastice. 
Și ar vrea să știe cine 
sînt lotuși organizato
rii. Oricum, se cuvine 
o ieșire din anonimat 
— spre respectul pu
blicului.

CALENDARUL ZILEI
12 ianuarie

1857 — Sa născut paleon
tologul Sabba Ștefănescu (ui. 
1931)

1886 — A murit Aron Pum
nul, cărturar, participant la 
revoluția din 1848 din Tran
silvania (n. 1818)

1876 — S-a născut scriitorul 
Jack London

13 ianuarie

tre : Ion Blăjan ; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 15,05 
Cîntece populare interpretate de 
Livia Ilcău ; 15,15 Muzee și expo
ziții; 15,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Roza 
\ unturilor; 16,55 Melodii populare 
interpretate de Ilie Bulgarii și Ion 
Bălan; 17,10 Atențiune, părinți 1 ;
18,00 Buletin de știri; 18,05 Dialog 

cu ascultătorii; 18,15 Caleidoscop 
muzical; 18,30 Știință, tehnică, fan
tezie; 18,50 ,,Așa-i jocul pe la noi"; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin-sportiv; 20,17 Noi înregis
trări de muzică populară; 20,30 Cîn- 
tă Mario Lanza; 20,45 Romanțe cu 
Dorina Drăghici si Constantin Co- 
criș; 21,00 La balul de sîmbătă sea
ra; 22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Interpretul 
Johnny Mathis; 22,30 Moment poe
tic; 24,00 Buletin de știri; 0,05 Me
lodiile nopții; 2,55—3,00 Buletin de 
știri.

Să ne bucurăm așadar...
(Urmare din pag. 1)

pe frontul industriei noastre socia
liste, își vor uni cu toții efortu
rile pentru înflorirea patriei pe u- 
merii căreia ne ridicăm tot mai sus 
aripile spre lumină.

Promoția de ingineri minieri, e- 
leclromecanici, preparatori și to- 
pografi a celui de-al 20-lea an de 
existență al Institutului de mine 
din Petroșani este prima căreia îi 
revine nobila misiune de a da via
ță Documentelor dezbătute Ia Con
ferința Națională a P.C.R. din luna 
decembrie a anului trecut.

Le-am privit chipurile emoțio
nate, dar luminate de bucuria îm
plinirii. Am deslușit în cuvintele 
studenților Todașcă Onisim, Isac 
Vasile, Cîrja Balog Radu, Popescu 
Petre, Somcodi Liviu, Beserman 
loan, regretul despărțirii de pro
fesori, de facultate, de colegi, dar 
și dorința ca în competiția de va
lori în care vor fi angre
nați să pună în aplicare toate 
cunoștințele dobîndite în institut, 
toată pasiunea și elanul lor ti
neresc pentru progresul științei, 
pentru binele oamenilor. Cadre di
dactice cu experiență, care i-au 
hrănit cu seva științei și înțelep
ciunii au vorbit în cuvinte calde 
despre foștii lor studenți, le-au dai 
sfaturi părintești pentru noul drum 
pe care îl vor începe peste puțină 
vreme. Au ținut pentru ultima dată 
prelegeri în fața studenților cadre 
didactice ca : Ilie Constantinescu, 
Vasile Poboran, Eugen Paul, Isaia 
Niculescu, Wilhelm Kecs, Nicolae 
lliaș, Profir Degeratu, Dan Milco- 
veanu, Nicolae Brădeanu și altele.

Ora festivă a cuprins, după tra
diție. efectuarea pentru ultima da
lă a prezenței studenților Ia curs, 
citirea de către un student fruntaș 
al unui mesaj retrospectiv al ani
lor de studenție, scurte prelegeri 
ale unor cadre didactice, cuvinte 
de mulțumire rostite de studenți 
pentru condițiile minunate de în
vățătură și viață create de partid, 
pentru dascălii lor dragi. Studen
ții au oferit flori și daruri profe
sorilor. A urmat plăcutul și emo
ționantul moment al predării cheii 
succeselor de către absolvenți ce
lor ce-i urmează în ani. Pentru 
prima dată în I.M.P. absolvenții a- 
nnlui V electro au confecționat o 
cheie ingenioasă în interiorul că
reia au introdus un foarte original 
mesaj. EI se referă la istoria cheii,

ÎNTREPRINDEREA forestiera
PETROȘANI

cu sediul în Petroșani 
sir. 0 Martie nr. 36

Anunță următoarele posturi vacante pentru atelierul de 
reparații I onea :

— lăcătuși mecanici
— mecanici reparafii Diesel

Cei interesați se vor adresa serviciului personal-admi 
nistrativ din cadrul I. F. Petroșani.

Salarizarea conform tarifelor republicane existente.

Atenție la pod !
De trei ani de zile, în fiecare iar

na, trecerea autobuzelor pe podul 
d’e peste Jiu de la Iscroni (care 
leagă comuna Iscroni de Aninoa- 
sa) este foarte anevoioasă și, în 
același timp, periculoasă. Intrarea 
pe pod din ambele direcții este în
gustă, iar gropile adînci formate în 
crusta de gheată pol provoca ușor 
deraparea mașinilor și prăbușirea 
lor în Jiu. Noaptea, mai ales, șo
ferii se apropie cu groază de acest 
pod și răsuflă ușurați după ce l-au 
trecut. Cea mai mică neatenție ar 
putea costa vieți omenești și pagu
be materiale. Situația acestui pod 
a fost adusă la cunoștința sfaturi
lor populare din Iscroni și Petro
șani de mai multe ori dar nimeni 

ale cărei urme se pierd in negura 
antichității, și conține două puncte 
interesante. Primul se referă la 
păstrarea cheii la decanatul facul
tății și predarea ei in fiecare an 
promoției care vine. Cel de-al doi
lea punct precizează ca la intîlni- 
rea de 10 ani, în 1978, cheia să 
fie predată aceluia dintre actualii 
absolvenți care a realizat mai mult 
în domeniul profesiunii sale într-un 
deceniu de activitate.

Cei aproape 250 de studenți ai 
anului V și-au consumat ultima 
oră de curs. Nu-s încă ingineri. 
Mai au în față o sesiune de exa
mene și susținerea proiectului de 
diplomă. Dar cu siguranță că in va
ra acestui an ei vor completa la 
2 500 numărul de cadre inginerești 
dat de Institutul de mine din Pe
troșani de la înființare pină în a- 
cest al 20-lea an de existență. Este 
o mare mîndrie pentru această in
stituție de știință și cultură. A- 
ceastă mîndrie s-a contopit in ar
monia melodiosului imn studențesc 
„Gaudeamus igitur", al cărui ecou 
a făcut înconjurul institutului, al 
pădurii de brazi din preajmă-i și, 
mai apoi, al străzilor orașului Pe
troșani. Un grup compact de fete 
si băieți, în frumoasele lor unifor
me, au risipii exuberanță și frumu
sețe pe străzi, și-au luat rămas biin 
de la locuitorii orașului care i-a 
găzduit aproape cinci ani de zile. 
Au mers alături în marș voios in 
acordurile frumosului imn studen
țesc inginerii de peste cîteva luni : 
Todașcă Onisim, Ioțovici Marin, 
Popescu Petre, Trifan Candin, Cîr
ja Balog Radu, Isac Vasile, Heneș 
Eliza, David Magyari-Monica, Pohl 
Matilda, Somcodi Liviu, Beserman 
Ioan si mulți alții. Gaudeamus igi- 
lur — Să ne bucurăm așadar...

Pasionați ai cititului
In perioada vacanței de iarnă, 

recent încheiată, bibliotecile școla
re, deschise zilnic în majoritatea 
școlilor generale și în licee, au 
constituit unul din principalele 
puncte de atracție pentru pionieri 
și școlari. Operele scriitorilor noș- 
tr‘ clasici și contemporani și alte 
volume de literatura beletristică au 
fost ,,ținta" pasiunii pentru lectu
ră a elevilor. Astfel, în zilele va
cantei, circa 1 700 elevi — pionieri 
și școlari — au citit peste 4 800 
volume.

nu a luat nici o măsura. Șe așteap
tă mai întîi o catastrofă ?

Trebuie avut în vedere că acest 
pod este singura legătură a minei 
Aninoasa cu gara iscroni de unde 
mina își primește materialele nece
sare ; trebuie avut în vedere că 
pe el trec zilnic cei 1 400 de sala- 
riați ai minei care locuiesc la Is
croni, Vulcan, Petroșani.

Desigur că lucrări importante la 
acest pod nu se pol face acum în 
timpul iernii, dar se poate' face cu
rățirea de gheață, care ar permite 
ca trecerea pe el să se facă fără 
teamă.

Constantin DANII A

Acces la condica 
de reclamații...
Mă numesc Rujenescu Ene. Lu

crez la E.M. Petriîa și locuiesc în
cartierul Aeroport. Vreau să vă a- 
duc ia cunoștință comportarea chel 
neritei Gheorghiță N. Ioana de la 
restaurantul „Parîngul" din cartie
rul nostru.

Intr-una din zilele trecute soția 
mea a mers să cumpere 4 sticle cu 
bere. A dat o bancnotă de 50 de lei 
și a primit restul la una de 25 lei. 
Sub nici un motiv chelnerița Ghe- 
orghiță nu a vrut să recunoască că 
a primit 50 lei și să dea restul ce 
se cuvenea. Am mers și eu la res
taurant să stau de vorbă cu respec
tiva chelnerița. Nici nu m-a băgat 
în seamă. Cind am solicitat condica 
de reclamații m-a repezit, spunîn- 
du-mi că eu nu am dreptul să scriu 
în condică. Mă întreb : în condica 
de reclamații au dreptul să scrie 
numai anumiți oameni ? Personal 
nu cred acest lucru, iar chelnerița 
Gheorghiță Ioana nu-i la prima ei 
abatere de acest fel.

Ene RUJENESCU

Cînd s-o topi 
zăpada ?...

Cu mai bine de o lună de zile în 
urmă (tîrzie aducere aminte!) pe 
strada Cuza Vodă din Pelroșani a 
început ,,toaleta" copacilor ce o 
străjuiesc de o parte și alta. Le-au 
fost tăiate crengile nefolositoare 
pentru a le ușura creșterea și pen
tru a da un aspect plăcut străzii. 
Dar crengile tăiate au fost lăsate 
acolo unde au căzut — adică pe 
trotuarele străzii. Nimeni nu le-a 
ridicat pină astăzi. Acum, acope
rite de zăpadă, crengile îngreunea
ză curățirea trotuarelor, iar aceasta 
îngreunează la rîndul său circulația 
pe această stradă străbătută zilnic 
de multe autovehicule. Gospodarii 
de la Sfatul popular orășenesc Pe
troșani să ia notă.

Ion CIUR

O. O. V. L. F.
PETROȘANI 

angajează urgent :
• Șef serviciu 

financiar 
salarizare maximă 
1725 lei.

Condiții: studii medii și 
11 ani vechime în funcții 
economice.

• Contabil I 
salarizare maximă 
1275 lei.

Condiții: studii medii și 
7 ani vechime în funcții 
economice.



STEAGUL ROȘU

a extrăda mercenarii
din Orientul
In legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

Prelungirea serviciului 
militar în Izrael

Lupte violente 
în Vietnamul de sud

Ca urmare a refuzului Ruandei 
de

Scrisori adresate 
președintelui
Consiliului de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Intr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate de 
reprezentantul permanent al Iorda
niei la O.N.U., Muhammed El Far- 
ra, se arată că răspunderea pentru 
schimbul de focuri intervenit la 8 
ianuarie revine părții izraeliene. In 
urma atacului terestru și aerian îm
potriva teritoriului Iordaniei, se 
spune în scrisoarea lui El Farra, un 
soldat și 7 civili iordanieni, au fost 
grav răniți.

La rîndul său reprezentantul per
manent al Izraeliilui la O.N.U., Gi
deon Rafael, a adresat președinte
lui Consiliului de Securitate o scri
soare în care declară că autorită
țile iordaniene sînt răspunzătoare 
pentru schimbul de focuri desfășu
rat la 8 ianuarie deasupra Iorda
nului, in cursul căruia a interve
nit și aviația izraeliană. Intervenția 
aviației izraeliene a fost „limitată" 
se spune în scrisoarea lui Gideon 
Rafael.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — 
genția France Presse informează 
în Izrael s-a decretat miercuri pre
lungirea cu șase luni a serviciului 
militar. Această măsura, subliniază 
un comunicat al armatei, a fost a- 
doptată inai ales pentru a se limita 
chemarea rezerviștilor sub arme și 
a se evita, în acest fel, perturba
rea economiei țării. Prin adoptarea 
noii măsuri, durata serviciului mi
litar pentru bărbați este acum de 
trei ani (femeile continuă să fie 
înrolate timp de 20 de luni). Potri
vit agenției France Presse, de la 
declanșarea conflictului în Orientul 
Apropiat, chemările repetate ale 
rezerviștilor sub arme au provocat 
dificultăți economiei Izraelului.

★

BEIRUT 11 (Agerpres). — Trimi
sul special al secretarului general 
al O.N.U. pentru Orientul Mijlociu, 
Gunnar Jarring, a sosit joi dimi
neață la Beirut, venind din Cipru. 
El va avea convorbiri cu Georges 
Hakim, ministrul afacerilor exter
ne al Libanului, asupra situației 
din Orientul Mijlociu.

Cutremure de pâmînt 
la Managua

MANAGUA 11 (Agerpres). — Șa
se noi cutremure de pămînt s-au 
înregistrat în cursul zilei de mier
curi la Managua, capitala statului 
Nicaragua, amenințmd cu prăbuși
rea clădirea unei școli frecventate 
de 300 de copii. Trei persoane 
fost rănite în cursul operațiilor 
evacuare a copiilor din școală, 
tre timp, autoritățile au anunțat
2 000 de locuințe rudimentare din 
suburbiile capitalei nu mai pot fi 
folosite ca urmare a cutremurului 
de joia trecută.

au 
de 
în
că

ii

Starea pacienților 
cu inimi 
transplantate

lichidul pericardic for- 
jurul inimii, anunță un 
medical dat publicită- 

spitalul Groote Schuur

CAPETOWN 11 (Agerpres). 
Starea sănătății dr. Blaiberg, 
căruia prof. Barnard i-a gre
fat o nouă inimă, s-a amelio
rat joi după-amiază în urma 
puncțiilor prin care medicii au 
extras 
mat în 
buletin 
ții la
din Capetown. In cursul dimi
neții se anunțase că in starea 
sănătății pacientului Blaiberg 
au intervenit complicații pro
vocate de lichidul format în 
pericard. După părerea medi
cilor, lichidul pericardic nu
trebuie considerat drept un 
fenomen 
biologice, 
zinta, de 
plicațiile 
operații pe inimă.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). 

Un buletin medical dat publi
cității joi de clinica universi
tății Stanford menționează că 
starea sănătății lui Mike Kas- 
perak, bolnavul căruia i-a fost 
transplantată o inimă, conti
nuă să se îmbunătățească cu 
toate că el se mai află încă 
intr-o stare apreciată drept 
critică. Bolnavul reacționează 
pozitiv ia tratamentul aplicat.

pericardic 
drept 

al incompatibilității 
Acest lichid repre- 

altfel, una din corn- 
posibile ale oricărei

A- 
că

SAIGON 11 (Agerpres). — In pro
vincia de coastă Binh Dinh, la 44 
de kilometri nord-est de Saigon, 
forțele patriotice au lansat mier
curi un violent atac asupra pozi
țiilor deținute de un batalion de in

fanterie saigonez. In timpul acestor 
lupte, care au durat patru ore, pa- 
trioții sud-vietnamezi au pătruns în 
tabăra saigoneză și au capturat o 
mare cantitate de arme. Pierderile 
sud-vielnameze, scrie agenția Fran
ce Presse, sînt considerate oficial 
ca fiind grele. 24 militari saigo- 
nezi au fost uciși, 30 răniți și 15 
dați dispăruți.

De asemenea, anunță agenția As
sociated Press, în Delta Mekong, 
la 84 de kilometri sud-vest de Sai
gon, a avut loc o grea bătălie în
tre unități de infanterie americane 
și forțe patriotice. In timpul lupte
lor, care au durat mai mult de 10 
ore, au fost uciși 18 soldați ameri
cani, iar 50 răniți.

„Surveyor-?44 transmite 
noi date de pe Lună

Multe din fotografii
PASADENA 10 (Agerpres). — 

,,Surveyor-7" care a aselenizat lin 
marți noaptea pe pantele Craterului 
lunar ,,Tycho" a luat pînă acum 
1 225 fotografii „excelente". Multe 
din ele sînt clișee ale Pamîntului, 
iar celelalte înfățișează o regiune 
foarte accidentată.

Solul plin de pietre de mari di
mensiuni amintește de acela al cra
terului „Copernic", ale căror ima
gini au fost luate de navele spa
țiale „Grbiter", care s-au rotit în 
jurul Lunei. N.A.S.A. subliniază că 
,,Surveyor-7" are o misiune strict 
științifică și este în Faport direct 
cu programul ,,Apollo".

Cele 4 sonde 
au avut drept 
locuri adecvate 
lor cosmonauți.
aflau de o parte și de alta a ecua
torului lunar și se consideră că 
N.A.S.A. a limitat regiunile posibile 
pentru o aselenizare în aceste lo
curi, care sînt netede. Deoarece 
N.A.S.A. dispune de 60 000 de foto
grafii ale acestor locuri, cercetări
le s-au îndreptat asupra unei 

/giuni mai puțin cunoscute si 
relief accidentat.

Printre aparatele de la bordul 
vei se află un braț „articulat" 
aluminiu, cu o lungime de 1,5
tri, care are ca misiune să poarte 
o „cutie neagră" de analiză a so
lului. Aparatul bombardează solul 
cu particule atomice și va măsura 
reflectarea acestora în funcție de 
natura solului.

înfățișează Pămîntui

lunare „Surveyor" 
scop găsirea unor 
aselenizării viitori- 
Locurile alese se

Joi dimineața au fost transmise 
comenzi pentru punerea în func
țiune a excavatorului care va da 
posibilitatea să se stabilească în 
mod precis natura solului acestei 
regiuni. O „cutie" care conține un 
aparat de analiză chimică a solu
lui cii ajutorul radiațiilor nu a pu
tut fi coborîtă la nivelul dorit, iar 
comanda va trebui să fie repetată. 
Analizele anterioare au stabilit că 
elementul principal al solului lu
nar îl constituie bazaltul.

Programul spațial american pre
vede aselenizarea unui echipaj u- 
man înainte de sfîrsitul anului 1969.

Republica Congo a rupt relațiile 
diplomatice cu Ruanda

La
ur

KINSHASA 11 (Agerpres). — 
Kinshasa s-a anunțat oficial, în 
ina unei reuniuni a Biroului Politic 
al partidului Mișcarea populară a 
revoluției, că Republica Congo 
(Kinshasa) a botarît să rupă rela
țiile diplomatice cu Ruanda și să 
denunțe toate convențiile existente 
între cele două țări. Cabinetul 
congolez, întrunit in prezența pre-

ședintelui Mobutu, a aprobat aceas
tă hotârîre.

fn capitala congoleză se declară 
că ruperea relațiilor diplomatice cu 
Ruanda intervine in urma refuzu
lui acestei țări de a da curs cere
rii de extrădare a mercenarilor a- 
flați în prezent într-o tabără mi
litară, după lichidarea rebeliunii 
de la Bukavu (Congo).

Ministrul de externe al Angliei 
a sosit h Washington

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, George Brown, a so
sit miercuri noaptea la Washing
ton, venind de la Tokio, pentru a 
purta convorbiri cu secretarul de 
stat Dean Rusk. El a declarat, pe 
aeroportul din Washington, că in
tenționează să discute cu oficiali
tățile americane un număr de pro
bleme, printre care situația din 
Vietnam și rolul Marii Britanii în 
Extremul Orient și Orientul Apro
piat. El a adăugat că nu a adus 
cu el nici un fel de hotărîri pri
vind planurile britanice de eva-

IARNĂ QREA
PARIS 11 (Agerpres). — Vremea 

rea care continuă să bîntuie in Eu
ropa, a provocat miercuri în Fran
ța moartea a trei persoane, precum 
și numeroase pagube materiale. Fri
gul, ninsoarea și vîntul au determi
nat încetinirea considerabilă a cir
culației în diverse regiuni ale țării. 
Numeroase întreprinderi și-au 
chis porțile deoarece muncitorii 
au putut să ajungă la serviciu, 
cauza timpului nefavorabil, iar 
serie de sate izolate de zăpadă au

re-
cu

na- 
din 
me-

cuare a forțelor engleze din Ex
tremul Orient sau de reducere a 
comenzilor militare.

Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 
cercurile observatorilor din Wa
shington consideră că Brown va 
informa administrația Johnson des- / 
pre măsurile pentru realizarea de 
economii draslice care urmează să 
fie aplicate de guvernul englez, 
măsuri ce prevăd o reducere a 
cheltuielilor, îndeosebi pentru men
ținerea instalațiilor si bazelor 
litare britanice din Extremul 
rient.

ÎN EUROPA

mi-
O-

fost aprovizionate cu ajutorul echi
pelor de schiori.

In Sicilia și-au făcut apariția nu
meroase haite de lupi. La Montai- 
legro lupii au devorat peste 60 de 
oi. Furtuni puternice de zăpadă 
s-au abătut miercuri asupra Dane
marcei, perturbînd grav traficul fe
roviar, rutier, maritim și aerian. 
Școlile în numeroase localități au 
fost închise. In insulele Seeland, 
întregul trafic aerian a fost suspen-

in luna decembrie, 
Germaniei au fost 
526 200 do șomeri.

® KHARTUM. Aproximativ 2 500 de jandarmi katanghezi 
giți împreună cu mercenarii albi de la Bukavu s-au predat miercuri 
torilăților sudaneze, împreună cu armamentul si munițiile pe care 
dețineau.

Protest al guvernului cubati
Misiunea Cubei la O.N.U. a re

mis, din însărcinarea guvernului 
cuban, secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o declarație în 
care protestează împotriva violării 
flagrante de către poliția newyor- 
keză a teritoriului misiunii. In de
clarație se arată că un polițist a- 
merican a pătruns pe teritoriul mi-

siunii Cubei la O.N.U. spre a 
mări doi lideri ai Comitetului 
coordonare a studenților împotriva 
violenței. Misiunea a cerut inter
venția lui U Thant pentru a se pu
ne capăt unor incidente de acest 
fel.

BONN. — Potrivit date
lor oficiale, 
în R. F. a 
înregistrați
Numărul șomerilor a fost cu 
154 600 mai mare decît în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui precedent și cu 348 300 mai 
mare decît acum doi ani.

Noi dezvăluiri despre asasinatul 
de la Dallas

NEW ORLEANS 11 
(jAgerpres). — James 
Hicks, funcționar al so
cietății „Savair Inc." 
la baza aeriană Vance, 
din Enid (Oklahoma), 
a declarat, într-un in
terviu acordat unui 
post de televiziune lo
cul, că a văzut trăgîn- 
du-se focuri de armă 
în direcția automobilu
lui în care se afla pre
ședintele Kennedy 
tr-un alt
depozitul de cărți 
la Dallas. Hicks a 
citat să depună mărtu
rie joi în fața unui ma
re juriu din New Or
leans, în cadrul anche
tei întreprinse de pro-

loc decît
din-
din 
de 

fost

a afirmat 
asasinatului 

piafa din

curorul Jim Garrison, 
care pune la îndoială 
concluziile comisiei 
Warren cu privire la 
împrejurările asasinării 
fostului președinte al 
S.U.A.

Martorul 
că în ziua 
se alia în
Dalias unde a fost îm
pușcat Kennedy și a 
văzul doi bărbați in 
direcția de unde s-a 
tras. „Nici unul dintre 
ei nu era Lee Harvey 
Oswald (asasinul pre
supus al președintelui) 
— a declarat Hicks — 
și gloanțele nu au ve
nit din direcția depozi
tului de cărți". „Unul

se găsea 
automobil și ți- 
mînă ceva ce 
cu o pușcă, 

împușcături nu

din bărbați 
într-un 
nea în 
semăna 
După
știu unde a dispărut". 
Martorul a adăugat că 
ar vrea să știe ce s-a 
întîmplat cu un semn 
de 
tre 
lui 
s-a

circulație aflat în- 
mașina președinle- 
și locul de unde 
tras, semn pe care

apăruse o gaură mis
terioasa după împușcă
turi, care nu existase 
mai înainte".

Hicks a declarat că 
mărturia sa a fost fă
cută și în fața poliției 
din Dallas, dar ea nu a 
fost reținută.
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Avion <iat dispărut
Un avion de transport, aparți- 

nînd infanteriei americane, avînd 
la bord 18 persoane, a fost dat 
dispărut miercuri seara. Aparatul, 
un cvadrimotor de tipul „C.-54", 
care se îndrepta de la Denver spre 
Seattle, nu 
semnal de 
Pe traseul 
astfel incit
lut fi trimis în căutarea sa.

& KIEV. — O intervenție chi
rurgicală, în cursul căreia unui 
cîine i s-a grefat capul și labele 
din față luate de la un alt cîine, 
a fost efectuată ia Kiev. Interven
ția, sub narcoză profundă, a durat 
aproximativ 4 ore.

a mai transmis nici un 
miercuri după-amiază. 
urmat ninge abundent 
nici un avion nu a pu-

Un proiect temerar
Cunoscutul pilot a- 

merican Max Conrad, 
in vîrstă de 64 de ani, 
a anunțat că va între
prinde cea 
aventură

mai mare 
din viata sa :

ocolul lumii 
meridianelor, 
cei doi Poli, 
unui aparat
„Piper Aztec", 
voi reuși, voi avea lu-

RIO
timp ce
o iarnă grea. în Brazilia vara 
iace victime : la Rio de Janeiro 
trei copii au murit în urma 
deshidratării. Temperatura ae- 

a

DE JANEIRO. — In 
in Europa domnește

rului 
sius.

in sensul 
traversînel 
pe oordu) 

bi motor 
„Dacă

e
Grenoble 
orașului.
Alpi, a doborît construcția ușoară de 
ruine.

PARIS. — Cu 
a rămas fără
O puternică furtună, care a

o luna înainte 
gara olimpică,

depășit 33 prade Ce l-
* ț|
/

cruri interesante de 
povestit" — a decla
rat Conrad, care are la 
activul lui 
de zbor și...

50 000 ore 
copii.:ecp

de începerea Olimpiadei 
situată Ia 9 kilometri de 
bîntuit timp de cîteva zile în 
aluminiu, transiormînd gara în

aibe. 
gara
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