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Dincolo de lipsa de vagoane :

DEFICIENTE SERIOASE
IN ORGANIZAREA PRO
DUCȚIEI IA MINA VULCAN

DRUMUL FORESTIER 
VOIEVODU

Alături de cărbune, a 
doua mare bogăție na
turală a Văii Jiului o 
constituie lemnul, pădu
rile care îmbracă masi
vele ei. Pentru exploa
tarea aurului verde, în 
ultimii ani au fost con- 
struiți peste 150 kilome
tri de drumuri forestiere 
care au permis deschi
derea de noi și însem
nate bazine forestiere. 
Printre principalele dru
muri forestiere construi
te pînă acum se numără

Unul din noile .dru
muri forestiere de im
portantă deosebită, care 
deschide un acces ușor 
in bazinul Jiului răsări
tean este drumul fores
tier Voievodu. El.se con-, 
struiește de la Cimpa,
pe valea' Voievodu în 
sus, pînă la întîlnirea 
cu drumurile forestiere
deja executate în .partea 
superioară a bazinului. 
— Sterminos, Lolaia și
altele. Intr-o etapă ur
mătoare, construcția lui

O BIE t T1V E NOI

r Rină la data de 17 ianua
rie, E. M. Vulcan a înregis
trat un minus de 3 047 tone. 
Numai două din cele șase 
sectoare productive ale mi
nei (sectoarele I și IV) au 
reușit să-și îndeplinească sar
cinile de plan.

Pentru a afla cauzele ne- 
realizării planului, am solici
tat precizări tovarășului Lu
dovic Feyeș, inginerul 
exploatării :

— Realizarea ritmică 
tracției de cărbune la
Vulcan este în mare măsură 
condiționată de ritmicitatea 
primirii vagoanelor pentru 
liv^rea cărbunelui; capacită- 

re- 
zil- 

55 
cît

înapoi producția

acestei greutăți 
datoreșt.e C.F.R.-

șef al

a ex-
mina

liv^Bri
țile de însilozare fiind 
duse. Dacă am fi primit 
nic 75 vagoane de cite 
tone și nu în jur de 50 

pe luna 
fi avut 
de 2 000

zilnică 
astăzi am 

un plus

realiza-pentru
există, avem li- 
corespunzătoare

este media 
ianuarie, 
cu siguranță 
tone.

— Condiții 
rea pianului 
nîe de front
volumului de producție pre
liminat, brigăzile de la aba
taje sînt complete. Vagoane 
să avem si treaba ar merge

bine, a adăugat tov. Dan Suru- 
lescu, inginerul șef adjunct.

Realitatea demonstrează în
să că nu numai lipsa de va
goane trage 
minei.

In spatele 
reale, care se
ului, se ascund însă și multe 
deficiente proprii care influ
ențează uneori mai mult decît 
lipsa de vagoane buna 
fășurare a 
ducție.

Anumite 
s-a ajuns 
de organizare științifică a 
producției- și a muncii nu 
sînt aplicate în practică. S-a 
renunțat la concentrarea pro
ducției sectoarelor V și VI 
la putui 10, măsură prin ca
re s-ar fi redus 12 posturi 
în favoarea activității din a- 
bataje. Conducerea exploa
tării a permis cu prea multă 
ușurință ..sectoarelor V, VI șl. 
celui de transport să Tevină 
la vechiul sistem de 
zare a transportului, 
Ies în condițiile în 
fectivul minei este 
planificat.

Dese defecțiuni mecanice,

reviziilor și reparațiilor, 
dus la perturbații în flu- 
tehnologic al separației, 

asemenea, ciurul cu bare 
0,80 mm executat de că-
U.R.U.M.P. și montat în 

c. are dese

procesului

concluzii 
în cadrul

de
des- 
pro-

carela 
acțiunii 

științifică 
muncii

org ani
mai a- 
care e- 
sub cel

f

4
r.

Un om
pe drumuri

.Minerii din brigada lui

Roman Petru, din secto

rul I al minei Aninoasa,

urmare firească a slabei preo
cupări a maistrului mecanic 
Cibian Eugen fată de calita
tea 
au 
xul 
De 
de 
tre
luna ianuarie a.
întreruperi din cauza calită
ții necorespunzătoare a roți
lor dințate și a barelor, de
fecțiuni care produc și ele 
perturb ații în procesul teh
nologic.

Inq. Radu SELEJAN
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cel de la Jiet — Lotru 
(care în prezent a deve
nit drum turistic de in
teres national sub denu
mirea D. N. 7 A), dru
murile forestiere Cîmpu 
lui • Neag — Cîmpușel 
(care în anii următori 
va fi legat cu cel de pe 
valea Cernei, deschizînd 
cale spre Băile Hercu- 
lane), apoi drumurile 
Polatiște — Surpate, Răs
coala, Aușel, Valea Po
pii, Cimpșoara, Bilugu, 
Buta, Valea Mării, Va
lea de Brazi, Sașa (care 
este construit pe 6 kilo
metri dar va continua, 
avînd în final 26 km, 
pînă sub vîrful Cîrja din 
Paring), Sohodol și al
tele.

va continua, făcînd le
gătura cu Poiana Muie
rii, iar o ramificație va 
răzbate peste munții Să- 
lanele-Smida, în bazinul 
Sebeșului, la cabanele 
O așa.

Drumul forestier Voie
vodu, cu o lungime de 
cca. 10 km, va contribui 
Ia deschiderea completă 
a bazinului superior al 
Jiului răsăritean, la pu
nerea în valoare a noi 
resurse de material lem
nos precum și la dez
voltarea turismului în a- 
ceastă parte de îngemă
nare între masivele mun
toase Șurianu și Paring, 
deschizînd căi lesnicioa
se de pătrundere înspre 
valea Sebeșului, Oâsa, 
Poiana Muierii.

Brezentarea 
scrisorilor 

de acreditare 
de către 

ambasadorul Canadei 
in România

Vineri T9 ianuarie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceau
șescu, a primit pe ambasadorul ex
traordinar și. plenipotențiar al Ca
nadei la București, Bruce MacGilli- 
vray Williams, care a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Ambasadorul Canadei, Bruce 
MacGillivray Williams și președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntări.

Intre președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și amba
sadorul Canadei, Bruce MacGillivray 
Williams, a avut loc apoi o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, și 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază, în audien
ță de prezentare, pe noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Canadei în Republica Socialistă 
România, Bruce MacGillivray Wil
liams.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Hinarar cultural- 
sportlv 'a sfîrșii 
de săntămînă 8

Teatrul de stas
s Azi, ora 17, și nu la ora 19,30 cum ero
nat este trecut pe unele afișe, Teatrul de 
stat din Petroșani prezintă piesa „O NOAP
TE FURTUNOASĂ" de I. L. Caragiale. 
Mîine ia ora 19,30 va avea Ioc un nou spec
tacol cu aceeași piesa.

Casa de cultură
In seara zilei de 20 ianuarie, începînd 

loc o seară de dans 
da concursul

ÎNTRE ÎNJURIE 
Șl RĂSPUNDERE

cal amenintîndu-1 pe 
medic și familia lui a- 
casă.

Acordînd un certifi
cat medical sau propu- 
nind pe un om la pen
sie de boală, medicul 
e obligat să ,(facă a- 
ceasta numai după ce, 
pe bază de dovezi ar
gumentate științific, 
confirmate de specia
liști, ajunge la con
cluzia că acel om nu 
.se mai poate folosi de 
întreaga lui capacitate 
de muncă. Chestiunea 
trebuie privită prin 
prisma intereselor so
ciale complexe. Străda
nia medicului de a re
da bolnavului întreaga 
capacitate de muncă, 
constituie un act so
cial și umanitar.

Acordarea unui cer
tificat de boală sau 
propunerea la pensio
nare cu ușurință, con
stituie un act inadmi
sibil care prejudiciază 
interesele comune. Cum 
pot fi atunci calificați 
acei care, prin diferite 
tertipuri, încearcă să-l 
determine pe medic să 
săvirșească un act il«=- 
qal ?

1. CIOCLEI

si o scrisoare către 
specialistul din Bucu
rești. Reacția pacientu
lui car? își vedea a- 
mînată pensionarea a 
fost violentă : „Mă tri
miți la omul tău ca să 
nu mă pensionezi". Au 
urmat o serie de in
sulte și injurii adresa
te medicului chiar din 
ușa cabinetului. ,,Nu 
am pretenția unui a- 
totștiutor. Am încercat 
să-mi verific părerile 
cu ale altora mai au
torizați, ca să nu gre
șesc. Pentru asta tre
buie să fiu insultat și 
amenințat pe stradă ?“ 
Lui Bulai loan de la 
mina Petrila, care a 
venit la spital cu un 
deget aproape desprins 
de la mînă, medicul 
Banacu i-a salvat de
getul. ,,In loc de mul
țumire am fost ame
nințat. Dacă nu-i cru
țam degetul, dacă i-1 
amputam, bolnavul pri
mea o pensie de gra
dul Ill. Ce e mai bine, 
să lași unui om o mînă 
mutilată și să-l propui 
pentru pensionare sau 
să-l ajuți să redevină 
om întreg ?" Eftimie 
Gheorghe de la Ani
noasa a încercat să 
obțină certificat medi

Un telefon primit de 
la . Spitalul unificat diD 
Petroșani ne-a pus pe 
gînduri și ne-a făcut 
să privim într-o altă 
lumină oamenii pe ca
re toți sîntem încli
nați să-i compătimim. 
„Am fost, spunea me
dicul de ortopedie trau- 
matologică Banacu Mi
hai, jiqnit, insultat, a- 
menintat pentru că am 
vrut să fac bine unui 
om, pentru că am luat 
apărarea unui coleq 
mai vîrstnic". Despre 
ce este vorba ? Discu
ția pe care am avut-o 
ulterior cu medicul 
Banacu ar indigna pe 
orice om care judecă 
rațional. Bolnavul Tal
pă Dumitru, salariat al 
E. M. Dîlja, a avut cer
tificat medical de in
capacitate circa 3 luni. 
Medicul dorea să-și 
confrunt' părerea în 
privința diagnosticului 
cu un specialist din 
București. întrucît bol
navul reclama pensio
narea. Și a scoate pe 
cale medicală un om 
din cîmpul muncii e c 
treabă de răspundere. 
Bolnavul a violat co
respondența pe care 
i-o încredințase medi
cul, și în care se afla

cu ora 20, va avea 
pentru tineret. Isi va 
tul color.

Duminică, ora 10, 
ni. 4 Petroșani vor 
artistic.inainte

șutului.

duminica

(Continuare în pag. a 3-a)

elevii Școlii 
prezenta un

generale 
program

pentru a nu știu cita 
ușa unității din Piața 

a Cooperativei Jiul oară fruntașă in între-

declarată pentru a 5-a

cere, 1

Cvinte-Bd fuse 
oară la 
Victoriei 
unde teoretic poți apela în ca
rul cînd rămîi în pană cu in
stalația de apă. Bătuse drumul 
zadarnic și se întorcea acasă 
nemulțumit. Cu cîteva zile în 
urmă, în pivnița imobilului de 
pe strada Constantin Miile nr. 
7 s-a spart o conductă de apă.

Omul a dat fuga ia unitatea 
pentru instalații de apă a co
operativei Jiul, dar n-a găsit 
pe nimeni. A alergai după un 
prieten, dar qcesla n-a putut 
iace prea mult pentru că re
parația necesita închiderea a- 
pei de ia ramificația din stra
dă, operație pe care n-o putea 
tace decît o persoană autori
zată Din nou la unitatea cu 
pricina a cooperativei Jiul. 
Nu s-a ales însă decît cu in
formația că unitatea ar ii de
servită de un instalator cate 
dimineața lucrează la I.C.O. 
Petroșani unde are norma de 
bază și numai după-a miază vi
ne aici Dar, de cîteva zile n-a 
mai dat dupâ-amiaza pe la u- 
nitate.

Nenorocirea este că țevile 
nu cunosc cite probleme pun 
prin spargerea lor și cedează 
ba înghețului, ba coroziunii. Și 
așa pun omul pe drumuri.

Dar dac-ar ii numai ei..

In sâ!i și pe pîrtii
Sîmbătă, începînd cu ora 15, și

de la ora 9, sala de sport Lupeni găzduiește 
întrecerile de handbal seniori și senioare 
din cadrul ,,Cupei F.R.H.".

COMUNICAT
Guvernele român șl italian au căzut de acord ca vizita 

oilcială in Italia a președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a mi
nistrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, aminată din 
cauza calamităților naturale care s-au abătut asupra unor lo
calități din Slcllla, să albă loc incepind cu data de 22 la 
nuarie 1968.



2 STEAGUL ROȘU

După o mie nouă sute 
șaizeci și opt de ani, ani 
pornit pe urmele primu
lui dac, locuitor neînre
gistrat al meleaguriloi 
noastre, care a vrut să- 
și transporte o putină, 
la meșter pentru ne
voi meșteșugărești. Din 
datele pe care le iurni-

șani. Și pentru că nu 
avea căruță proprie, iar 
trabanlul camionetă la 
care s-a înscris nu a in
trat încă în fabricație, 
s-a adresat cu o cerere 
la coloana Vulcan a 
autobazei din Petroșani 
a D.R.T.A.

In prima zi, s-a depla-

RUGĂCIUNEA

la serviciul exploatare 
pentru factură și din nou 
la casierie pentru achi
tarea facturii.

Autobuz Petroșani — 
Vulcan și.Vulcan — Cri
vidia. A treia zi a urmat 
prezentarea documente
lor la coloana din Vul
can și programarea ma
șinii, care uneori poale 
să dureze numai două 
zile.

In prezent, q^ff^mnlul 
nostru așteaptă, prhind

IM O
Proiecte de scriere

zează istoria, nu știm 
decît că transportul pu
tinii s-a iăcut cu o că
ruță cu roți tăiate din 
trunchiul unui copac 
trasă de un zimbru care 
întîmplător s-a deplasat 
din actualul cartier al 
Vulcanului, Crividia, pi
uă in actualul centru al 
Petroșaniului, și că a- 
cest transport a durat 
o zi cu lapoviță și una 
cu cer senin.

Deunăzi, pe o vreme 
geroasă de crăpau be- 
tonitele, o rudă îndepăr
tată a acestui dac, con
temporan cu noi, locui
tor al acelorași melea
guri, a vrut ca și stră
moșul său, după o mie 
nouă sute șaizeci și 
opt de ani. să transporte 
tot o putină și întîmplă
tor tot pînă în Petro-

UNUI
sat de la Crividia la 
Vulcan la coloana auto, 
unde cererea a tost pri
mită cu toată 'seriozi
tatea, solicitantului dîn- 
du-i-se îndrumările ne
cesare. A doua zi, soli
citantul s-a prezentat la 
Petroșani ,ia centru", 
pentru aprobarea cererii, 
unde, de asemenea, a 
fost primit cu toată se
riozitatea. Cererea a a- 
vut apoi nevoie de viza 
serviciului de exploata
re auto, după care soli
citantul s-a prezentat la 
casierie pentru depune
rea garanției și din nou

DA€!
înduioșat cînd la mași
nile care circulă întîm- 
plător pe ruta Vulcan— 
Petroșani, cînd la puti
nă, cînd la „documente
le" de transport. Aș
teaptă și se roagă, ca 
cel puțin după efectua
rea transportului să ai-

I. STEȚCA

bă parte de o zi căldu
roasă, cînd ra a șasea
zi, va trebui să bată din
nou calea Petroșaniului
pentru a-și încasi ga-
îanț ia.

Ai naibii o mie nouă
sute șaizeci și opt de
ani!

și limbaj 
universal

Cunoscutul desenator Jean Effel 
a prezentat recent proiectul său 
de scriere universală la care lu
crează de cîțiva ani, traducînd în 
ideograme cele aproape cinci mii 
do cuvinte ale unui dicționar. Este 
vorba de o scriere ideografică, u- 
tilizabilă ca formă scrisă pentru 
orice limbă. Ea a fost constituită 
in exclusivitate din linii și semne 
grafice existente deja în uzajul 
diferitelor națiuni. Liniile reprezin
tă datele diferitelor coduri oficia
le sau practic internaționale. Au
torul scrierii a folosit și unele 
scheme figurative identificabile 
(cum ar fi de exemplu ochiul). Toa
te liniile au fost desenate pornin- 
du-se de la elemente internaționa
le adoptate (alfabetul latin, cifrele 
arabe, punctuația...) și au fost ast
fel stabilite îneît orice niînă, ori- 
cît de neîndemînalică ar fi, poate 
să le execute.

La baza vocabularului și a gra
maticii acestei scrieri universale 
stau suprasemnele. Alegerea lor

<* ra
1

£ M 1*T enfă Ochi

A qîndt
T

Q

G ’ . n d Lr.r1'
r

Ocular I

nu a fost arbitrară ci a avut ca 
bază de inspirație convențiile in
ternaționale de semnalizare rutie
ră, respectix panourile rotunde pen
tru ver.bole : încetinește, nu dubla, 
nu claxona, triunghiurile pentru 
adjective : îngust, periculos și 
dreptunghiurile pentru substantive 
— spital, Caen.

Autorul scrierii universale și-a 
amintit în ce privește sintaxa că 
există una cunoscută, admisă .și
utilizată de lumea întreagă, aceea 
a matematicii. Formula 2-p2 egal 
4 organizează propoziția în ordi
nea subiect, predicat, complement; 
2 m2 plasează determinativul îna
intea subiectului, iar calificativul 
după aceasta. Intenția autorului a- 
cestei scrieri a fost nu de a ex

M STHÎA
Șl TEHNICA

Pentru cosmonaut!
In cadrul experiențelor de 

organizare a vieții oamenilor 
ce efectuează călătorii înde
lungate în Cosmos, specialiș
tii de la Institutul științific 
din Siberia au descoperit că 
alga clorella are capacitatea 
de a transforma bioxidul de 
carbon în oxigen, mecanism 
asigurat pe pămînt prin foto- 
sinteză. Aparatul care cultivă 
această alga se prezintă sub 
forma unei lanterne uriașe ai | 
cărei, pereți interiori sînt căp
tușiți cu oglinzi care concen
trează și reflectă lumina pro
venind de la o lampa puter
nică cu xenon. Lanterna este 
legată de cabina spațială 
printr-an circuit dublu, unul 
care aduce la algă bioxidul 
de carbon și altul care emite 
oxigenul spre cabină. S-a 
constatat că 500 do grame de 
alge astfel tratate sînt sufi
ciente pentru a asigura viata 
unui om timp de o lună. O 
tînără biologă sovietică a 
supraviețuit, timp de o lună, 
intr-o cameră închisă erme
tic, respirînd numai oxigenul 
furnizat de o asemenea algă.

Folosirea laserului 
în construcția de diguri

O firmă americană constru
iește în sudul Californiei un 
dig lung de 4 km cu ajuto
rul laserului teodolit.

Se știe că pentru construi
rea digurilor buldozerele tre
buie să arunce pietriș de pe 
șlepuri exact pe linia proiec
tata. De obicei, în asemenea 
cazuri, se folosește sistemul 
geamandurilor plutitoare, iar 
dirijarea operațiunilor se e- 
fectuează prin radio. Acesta 
este un procedeu încet și foar
te costisitor care nu garantea
ză nici precizia necesară. La
serul simplifică considerabil 
lucrările de construcții. Raza 
roșie strălucitoare emisă de 
el de pe înălțimea țărmului 
se poate vedea bine de pe 
mare, atît ziua, cît și noaptea.

Pădurea e toată, toată îmbrăcată în alb
Foto : N. Moldoveana

@ Potrivit datelor 
statistice oficiale, mica 
republică africană Libe
ria este... prima putere 
maritimă din lumea ca
pitalistă. Tonajul flotei 
comerciale, care navi
ghează sub pavilion li
berian, a depășit tona
jul flotei comerciale a 
Statelor Unite si An
gliei la un loc. Secretul 
este simplu : datorită 
condițiilor favorabile de 
impunere, proprietarii 
de nave din multe țări 
capitaliste preferă să-și 
înregistreze navele în 
Liberia și după aceasta 
ele navighează sub pa
vilion liberian.

# Industria maselor 
plastice este pe cale să 
devină cel mai puternic 
factor al economiei mon
diale. De la 1,5 milioa

ne tone în 1950, pro
ducția acestei industrii 
a crescut la 17 milioane 
tone în 1967, producția 
mondială dublîndu-se 
din cinci în cinci ani.

Un maestru 
al cuvîntului

In renumita piață ,,Fortul Roșu" 
din Delhi în fiecare seară își face 
apariția un om. Mulțimea este a- 
dunată acolo cu mult timp înaintea 
sosirii lui. Zgomotul încetează și 
Ram Radj — omul așteptat — în
cepe să vorbească, modulîndu-și 
intensitatea vocii. Cuvintele lui 
sînt cînd abia șoptite cînd sonore, 
străpungînd tăcerea. Oamenii îl 
ascultă cu respirația întretăiată. 
Dar, în momentul cel mai intere
sant al povestirii el se oprește 
pentru a pronunța următoarea fra
ză „Nu sînt radio. Ca și dv. do
resc să mănlnc". Și ploaia de mo
nede se revarsă asupra cutiei a- 
șezate lîngă el.

Ram Radj — este în vîrstă de 
numai 35 de ani și și-a început 
cariera de actor ambulant cu 20 
de ani în urmă, timp în care a 
cutreierat toate orașele din nordul 
Indiei. Pentru o oră sau două oa
menii se contopesc cu lumea fer
mecată a vechilor legende, ben- 
chetuiesc cu prinții, se luptă cu 
eroii eposurilor indiene, vînează 
în junglele de nepătruns, trăind 
într-un cuvînt cei mai îndepărtați 
ani ai istoriei Indiei. Radi este unul 

•din ultimii reprezentanți a unei 
profesii cîndva înfloritoare în In
dia ..Dastango" — povestitorii — 
purtătorii vii ai istoriei indiene si 
ai legendelor populare. Dar autori
tățile coloniale i-au urmărit ca pe 
niște ..tulburători ai liniște!" împie- 
decîndu-i să practice această pro
fesie. Radj a supraviețuit acestei 
prigoane și continuă si astăzi să 
cutreiere orașele Indiei amintind 

I poporului de istoria țării sale.

clude scrierile existente, ci de a 
introduce un mijloc de comunicare 
capabil să facă abstracție de limi
tele geografice de limbă sau de 
expresiile lor grafice, permițînd 
citirea unui document scris în 
acest limbaj universal de oricine 
în limba lui. Jean Effel a propus 
ca scrierea să fie explicată elevi
lor chiar din primul an de școlari
zare o dată cu scrierea locală pe 
care și-o însușesc.

Pe baza aceleeași sintaxe omul
de știință Hans Frodendal. de la 
Universitatea din Utrecht, a ela
borat limbajul ..Lincos" (limbă 
cosmică) format din semnale ra
dio de diferite lungimi și frecven
țe care alternează cu pauze lungi 
și scurte pornind de la premisa 
că locuitorii cosmosului înțeleg 
logica matematică întocmai ca și 
oamenii. Autorul limbajului ..Lin
cos" l-a propus ca mijloc de co
municație interplanetar. După pă
rerea lui Frodental ,,Lincos" ar pu
tea deveni limba universala a U-
niversului.

CEL MAI
CEA MAI...

Cea mai mare cizmă din lu
me se păstrează la Muzeul 
..Burg Milodenstein" din R.D.
Germană. Inălți 
te de aproape 
lungimea tălpii 
metri. Pentru 
ei a fost nevoii 
10 bovine. Nun

îea cizmei es- 
4 metri, iar 

de aproape 2 
confecționarea 

de pieile a 
ai talpa cînt -

rește 92 de kilograme.
Cizma a fost confecționată 

de șase meșteri in 1925 cu 
prilejul celei de-a 600-a ani
versare a breslei cizmarilor.

G Roadele pomilor 
fructiferi joacă un ■ ol 
de rezervoare de apă : 
în orele cele mai căldu
roase ale zilei, pomul 
trage umezeala din ele.

ȘTIAȚI CÂ...
$9 Intr-un corp viu 

apa reprezintă jumătate 
din greutatea lui, iar la 
plante — între 75 și 90 
la sută. Organismele vii 
de pe suprafața pămîn- 
tului conțin în total 6 000 
km3 de apă — de cinci 
ori mai mult decît exis
tă în toate cursurile de 
apă de pe glob.

H Peștele monopte- 
rus albuș, descoperit a- 
cum 13 ani în Indonezia, 
poate să se tîrască pe 
uscat și să-și schimbe 
sexul.

S Oamenii de știință 
francezi au făcut studii 
interesante asupra ast
maticilor. S-a dovedit 
că aceștia sînt mult mâi

sensibili decit ceilalți 
oameni la praf și ira- 
diații. In afară de aceas
ta astmaticii percep to
nuri cu vibrații pe care 
omul sănătos nu le se
sizează.

£ O firmă japoneză 
a pus în vînzare o serie 
de mașini electrice do 
bărbierit în care au fost 
montate cu măiestrie a- 
parate minuscule de ra
dio cu tranzistori. Ast
fel, zgomotul neplăcut 
a fost înlocuit cu mu
zică.

• A. Grinko, colabo
rator la Muzeul regional 
din Voronej a întocmit 
o cartotecă unică caro 
conține date despre 
11000 de eroi ai Uniu
nii Sovietice.

Cel mai vechi material ti
părit din lume este conside
rat un sul budist găsit într-un 
Umplu din Coreea de Sud. 
După aprecierile oamenilor de 
știință el datează din perioa
da 704—751. Sulul are lungi
mea de 6 metri si a fost tipă
rit cu ajutorul a 12 blocuri de 
lemn, pe care au fost qrava- 
te hieroglife chineze.

Cel mai vechi imn național 
este imnul japonez „Kimigaio". 
El a fost compus în secolul 
IX al erei noastre. Cel mai 
lung imn este imnul national 
al Greciei, compus din 158 
strofe. Cel mai scurt imn na
țional este imnul Iordaniei 
care nu are decît patru cuvin
te.

4
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TELEVIZIUNE
Simbătă 20 ianuarie

17.30 Pentru noi femeile!
18,00 La șase pași de o ex

cursie. Emisiune-concurs 
de cultura generală.

19,00 Polo pe apă. Finala cu
pei campionilor europeni 
intre echipele Dinamo 
București și Mladost Za
greb.

20,00 Telejurnalul de seară
20.10 Tele-enciclopedia.
21,00 Melodiile anului 1967. 

Muzică ușoară de compo
zitori români.

21,20 Film serial: Evadatul.
22.10 Studio Uno cu Milva,

Mina, Mi/ly, surorile
Keassler.

23,00 Telejurnalul de. noapte.
23,15 Telespprt.
23.30 Închiderea emisiur

IN ATENȚIA
POSESORILOR 
DE MOTORETE
Regulamentul de circulație pre

vede preschimbarea autorizațiilor 
de circulație pentru motorete 
certificate de înmatriculare 
cestea servind ca document pentru 
înscrierea în circulație a motore
tei. Pentru conducerea motoretei, 
se eliberează carnet de conducere 
valabil pentru autovehiculele a că
ror capacitate nu depășește 
crnd inclusiv, 
toc autorizații trebuie făcută 
termen de 2 ani de la intrarea 
X igoare a legii 
nul expirînd la 1

Posesorilor de motorete 
în circulație la Miliția 
troșani, cărora li s-au 
torizații de circulație 
iese atît certificatele 
culare < 
cere, le 
schimba 
culație. 
sar ca 
zație de circulație pentru motore
te să-și procure actele necesare 
pentru a o preschimba cu certifica- 
b de înmatriculare.
( Pentru obținerea carnetului de 
conducere sînt necesare în plus ur
mătoarele : certificat medical (a- 
cest imprimat se obține și se com
pletează de la policlinici), copie 
după certificatul de naștere, lega
lizată la notariatul de stat și două 
fotografii neretușate, în mărime de 
30'40 mm. Certificatele medicale a 
căror valabilitate nu a depășit 12 
luni rămîn în continuare valabile.

Cu aceste acte, posesorii de mo
torete se pot prezenta la serviciul 
circulație al Miliției Petroșani în 
fiecare joi, pentru a face preschim
barea.

atît
cît și c

• revine 
î aceste

Pentru 
fiecare

nu depășește 69 
Preschimbarea aces- 

în 
în 

circulației, terme- 
iulie 1968.

înscrise 
orașului Pe- 
eliberat au- 

care înlocu- 
de inmatri- 

carnetele de condu- 
* obligația de a pre- 
? autorizații de cir- 
i aceasta este nece- 
■ posesor de autori-

Din nou despre obstacole care îngreu
nează pătrunderea presei la E.M. Lupeni

Dat fiind numărul scăzut de zia
re ce pătrund la E.M. Lupeni, în- 
tr-o ancheta recentă a ziarului nos
tru a fost analizată această proble
mă. După anchetă s-a înregistrat o 
oarecare creștere a numărului de 
abonamente însă departe de posi
bilități și chiar cerințe. Dar să lă
săm cifrele să confirme acest lu
cru. Numărul total al tuturor pu
blicațiilor ce au pătruns în luna 
decembrie 1967 la E.M. Lupeni a 
fost de 1 134. Deci mai mic cu mai 
bine de patru ori decît numărul 
salariatilor minei.

întrebat despre cauzele slabei 
pătrunderi a presei la E. M. Lu
peni, tovarășul Raczek loan, se
cretarul comitetului de partid de 
la E.M. Lupeni a afirmat că marea 
majoritate a salariatilor minei au 
abonamente la domiciliu prin factori. 
O statistică a abonamentelor in
dividuale la nivelul orașului infir
ma această afirmație. In luna de
cembrie, în tot orașul Lupeni exis
tau doar 2 679 abonamente indivi
duale. Este exclus ca ele să fie în 
totalitatea lor făcute de salariații

minei. Dar chiar dacă ar fi, mai 
bine de 30 la sută din salariații 
minei nu ar avea nici măcar un 
abonament.

Situația pătrunderii presei la E. 
M. Lupeni nu este satisfăcătoare 
nici în luna ianuarie din acest an. 
Totalul abonamentelor este de 
1 444 _ cifră în care sînt incluse 
și cele 130 reviste. La ziarul Stea
gul roșu, de exemplu, numărul a- 
bonamentelor difuzate prin chioș
cul din incinta minei este de 172, 
cu 10 mai multe decît în luna de
cembrie. Numărul abonamentelor 
la același ziar, colectate de difu- 
zorii voluntari și duse la domici
liu de factori se ridică la 131 față 
de 83 cîle existau în luna 'decem
brie. Deci o creștere de... 48 abo
namente pe întreaga mină.

Din discuțiile avute cu tovarășii 
Raczek loan, secretar al comitetu
lui de partid de la E.M. Lupeni, 
Berceanu Ambrozie, responsabil cu 
problemele de propagandă în ace 
lași organ, cu cîțiva difuzori vo
luntari și cîtiva cititori, s-au des
prins concluzii interesante.

Berceanu Ambrozie : ,,Momentan 
nu cunosc situația abonamentelor.

Raczek loan : „Avem o situație 
a abonamentelor pe publicații și 
sectoare. Nu cunoaștem însă nu
mărul exact al celor abonați aca
să pentru a putea lua măsuri mai 
eficiente. O sa luăm legătura cu 
Oficiul poștal spre a ne prezenta 
această situație. Numărul scăzut al 
abonamentelor se datorește și fap
tului că multi din difuzorii volun
tari din subteran desfășoară o sla
bă activitate. Aproape inexistentă 
este și activitatea unor organiza
ții de bază în aceasta direcție. 
Pentru înlăturarea acestei stări de 
lucruri am preconizat reactivizarea 
tuturor difuzorilor voluntari și un 
instructaj în acest sens cu comi
tetele de partid pe sectoare și 
membrii birourilor organizațiilor 
de baza".

Difuzorii voluntari din sectoarele 
IX, X și XII, unde se stă bine cu 
pătrunderea presei au vorbit cu 
mîndrie și satisfacție despre mun
ca lor, despre sprijinul și îndru
marea permanentă de care se bu

cură din partea organizațiilor de 
partid. In sectoarele I, 11, III, IV, 
V, VII și X III, undo această mun
că se desfășoară în virtutea iner
ției, e firesc ca și rezultatele să 
fie slabe. Iată ce spun minerii din 
aceste sectoare : ,,Noi ne-am abo
na cu plăcere la ziare dar nimeni 
nu ne recomandă în nici un fel 
vreun ziar. Și în afară de aceasta, 
în sectoarele noastre munca de co
lectare a abonamentelor a fost ca 
și inexistentă".

Comentariile sînt de prisos. To
varășii din conducerea organiza
țiilor do partid de la mină știu ce 
au de făcut, difuzori voluntari exis
tă, salariata de la chioșc are ve
chime și experiență. Au fost pre
conizate, după cum ni s-a spus, o 
seamă de măsuri pentru îmbună
tățirea pătrunderii presei la E.M. 
Lupeni. Răniîne ca prin aplicarea 
lor să fie înlăturate obstacolele ce 
mai îngreunează pătrunderea pre
sei în rîndurile salariatilor celei 
mai mari exploatări miniere din 
bazinul nostru carbonifer.

D. CRI ȘAN

de
„Parîngul", 

la

ITINERARSIMM TOMI!

garni- 
inobilă

Primele 
turi 
tip 
confecționate
I.O.I.L., sint gata 
să ia drumul pie- 
ții. Alte garnituri 
sînt în lucru. E- 
chipa condusă de 
Gireadă Sava (în 
fotografie) lus
truind piesele u- 
nor noi garnituri.

CALENOAaOL ZILEI
20 ianuarie

A apărut primul număr 
„Canadian Tribune", 

Comunist Ca-

1940 — 
al ziarului 
organ al Partidului 
nadian.

1968 — In Grecia 
IX-lea tîrg național
te și pielărie (Atena).

\ a avea loc al 
de încălțărnin-

L O T e
La tragerea Loto din 19 ianuarie 

1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

49 1 84 21 80 9 24 30 43 29 76 26.
Fond de premii : 1 042 785 lei.

i£JJt

Ieri, vremea u 
continuat să se 
răcească ușor. 
At it la Petroșani 
cit și la Paring 
temperaturile mi
nime au lost do 
minus 6 și, re 
pectiv, minus 
grade. Stratul de 
zăpadă de la Paring măsoară in 
prezent 97 cm.

In următoarele 24 
peralura aerului in 
variabil: dimineața

de orc : tem- 
scădere-, cer 

ceață locală.

Deficiențe serioase în organizarea 
producției la mina Vulcan

(Urmare din pag. 1)

în

CULTURAL
SPORTIV

'Urmare din pag. 1,

Sala de sport din Lupeni va 
găzdui simbătă dupa-amiază 
întrecerile de tenis de 
pe echipe și individual 
cu „Cupa Unirii".

întrecerile de șah din 
„Cupei Unirii" vor ave 
simbătă, începînd cu ora 
Casa de cultură din Pot 

•In zilele de 20 și 21 
de popice de la 
desfășura, 
Unirii", 
dintre

Jiului

PR068AM OE RADIO
Duminică 

PROGRAMUL 
ică și actualități ;

fon, melodia preferată ; 9,00 Radio- 
magazinul ascultătoarelor; 9,30 Mu
zică populară; 10,30 Radio-publici- 
tate; 10,40 Varietăți muzicale; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 De la o me
lodie la alta — muzică ușoară ; 
12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Estrada dumini
cală; 14,15 Muzică ușoară de Va« 
silo Veselovschi; 14.30 Orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziu
nii ; 15,00 Cîntă Anca
Doina Badea. I do Jiirciens 

•Villard si orchestrele Paul 
zer și Enoch Light; 15.45 
de operă Lucia Bercescu; 
Drac; mi-e cîntecul și jocul 
Concert simfonia popular; 
Pagini din ooer--ta \3 iov, 
ganilor"; 17,15 Piese folclorice 
virtuozitate; 17,30 Pagini vocal 
orchestrale din muzica de 
18,00 Tineri interpret! de 
populară ;
raguavos; 
tradă a
Inlîlnire cu melodia populară 
interpretul preferat; 19,30 
muzical; 20,00 Radiojurnal.
29,10 Cîntece de pahar; 

scurt : „La un pas de

21 ianuarie
I : 6.00—8,00 Mu-

8,30 La micro-

masă 
dotate

Agemolu,
Herve 

Ghdnt- 
Recital 

16 00 
; 1 6 30 

17.00 
dul ti

de 
și 

estradă : 
mu?, ică 
os Pa-

19.00 
și 

Mozaic 
Sport;

20.25 Tea
tru scurt : „La un pas de moarte'1 
do Tlf si Petrov; 21,00 Ilustrate mu- 
■icaie: 22 00 Radi- 'urnal. Snort.

Buletin meteorologic; 22.20 Orches
tra Petre Magdin; 2.2.°0 ‘ ! iont
poetic ; 22,40 Din repertoriul soliș
tilor Ilinca Corbacev si Tom del 
Monaco ; 23,00 Muzică de dans ; 
24 00 Buletin de știri; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

interpreti
18.15 Formația L
18,30 Orchestra 

Radioteleviziunii ; 
cu

Extinaorea muncii în acord 
rîndul personalului de la transport 
este privită cu superficialitate de 
către tehnicianul Dobner Carol, șe
ful sectorului. Deși există posibi
litatea normării, muncitorii caro 

-deservesc puțul 10 lucrează în re- 
gie.

In prima parte a lunii ianuarie, 
activitatea sectorului de rambleu a 
fost nesatisfăcătoare, fapt ce a dus 
la întîrz.ierea rambleierii unor aba
taje cameră din straturile 3 și 5. 
Șeful sectorului rambleu, 
lian Niță nu a luat 
iile necesare pentru 
fundării conductelor 
măsuri prevăzute de 
nul de pregătiri pentru iarnă.

Realizarea în prima decadă a nu
mai 13,8 la sută din volumul lucră
rilor de pregătire reflectă și un alt 
aspect. Sectorul IV, de exemplu 
(șef de sector ing. Gheorghe Istra- 
te), nu a realizat nici un metru de 
Tnâintări.

extracția de 
de lipsa de 
sectoarelor, 
aveau obli- 

eforturile 
. De ase- 
un volum 
întreținere

ing. Ste
la timp rnăsu- 

evitarea în
de rambleu, 

altfel în pla-

in situația în care 
cărbune a fost frînată 
vagoane, conducerile 
conducerea exploatării
gația să-și concentreze 
spre lucrările de pregătire, 
menea, trebuia executat 
mai mare de lucrări de 
și amenajare, astfel ca în momen
tul în care asigurarea cu vagoane 
nu mai pune probleme, procesul de 
producție să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

— Nu ne poate mulțumi nici ni
velul disciplinei, spunea tov. An
drei Colda, secretarul comitetului 
do partid pe exploatare. Deși mina 
are un minus de 110 muncitori, în 
prima jumătate a lunii ianuarie 
s-au înregistrat 273 de absențe ne
motivate. Șefii sectoarelor, spunea 
în continuare tov. Andrei Colda, nu 
discută cu maiștrii sarcinile de plan 
concrete. Nu se face o analiză amă
nunțită a posibilităților fiecărui loc 
de muncă, a fiecărei brigăzi. Ce e 
mai rău e faptul că maiștrii mineri 
nu sînt întotdeauna exemple în ac-

rie, pe arena 
Petrila. se va 
drill „Cupei 
rea bilaterală 
natele Văii 
Banat.

Campionatul de 
Iilor profesionale 
20 și 21 ianuarie pe 
de pe dealul din jurul 
tului de mine (dealul 
Participă schiori de la grupu
rile școlare Petroșani și Lu
peni.

și

în ca- 
întrece- 

selocțio- 
reqiunii

schi
are

al șco- 
loc în 
pîrtiile 
Institu- 
Racoși).

Lipsa de va- 
prezent pentru 

la Vulcan drept 
deficiențele de

tivitatea de zi cu zi. Astfel, Ion 
Marian, maistru la sectorul V, 
pleacă mai devreme din schimb, 
lipsește de la serviciu fără să a- 
nunțe, aducînd prejudicii bunului 
mers al producției.

După cum reiese din aceste pre
cizări, cauzele nerealizării planu
lui sînt multiple, 
goane servește în 
multi tovarăși de 
justificare pentru
ordin tehnico-organizatoric care frî- 
nează activitatea de producție a 
minei.

Sînt vinovați unii maiștri, unii 
șefi de sectoare, dar mai ales con
ducerea exploatării care înregistrea
ză neajunsurile, caută justificări 
in lipsa de vagoane, fără să ia toa
te măsurile posibile pentru ca la 
sfîrșitul lunii, așa după cum s-a an
gajat tov. ing. Dumitru Popianăș, 
șeful exploatării, realizarea planu
lui să fie o certitudine.

Nota redacției : Intr-un număr 
viitor al ziarului se va publica un 
material cu activitatea C.F.R.-ului.

Duminică 21 ianuarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Loana ; Republica : Cine va des
chide ușa ; PETRILA : Șeful secto
rului suflete; LONEA - Minerul: 
Testamentul incașului; \N1NOA- 
SA : Neveste periculoase ; VUL
CAN : Un idiot la Paris; PARO- 
ȘENI : Beata; LUPENI — Cultural: 
Prostănacul ; Muncitoresc : Momen
tul adevărului ; BĂRRÂTFNl : 
XVeck-end la Zuydcoote ; URICANi: 
Singur pe lume.

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

CENTRUL REȚELE PETROȘANI

Anunță că în ziua de 21 ianuarie 1968, intre orele 3—14.

în colonia C.F.R. Petroșani se va întrerupe alimentarea cu

energie electrică în vederea efectuării lucrărilor pentru pu

nerea in funcțiune a două posturi de transformare noi.
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SARCINI IMPORTANTE
(Urmare din pag. I)

a formațiilor și atribuțiilor de lucru 
pentru fiecare loc de muncă nu 
poate fi concepută folosirea cit de 
cit rațională a personalului de re
gie.

In exploatările miniere, circa 60 
la sută din personal lucrează în 
regie. Studiile efectuate au scos în 
evidentă insuficienta folosire a a- 
cestui personal. Dar nu numai atît. 
Deși ca proporție numărul acestora 
depășește pe cel din abataje și 
pregătiri, totuși activitatea de de
servire nu este satisfăcătoare.

Un important număr de munci
tori este afectat lucrărilor de între
ținere din subteran. Aceasta deoa
rece atît normele atribuite cît și 
realizările însăși sînt extrem de 
mici. Adeseori, pentru întreținerea 
unui metru liniar de galerie, se con
sumă un volum de timp mai mare 
decît pentru săparea ei. Lucrările 
de întreținere sint insuficient con
trolate din care cauză volumul lu
crărilor executate este scăzut, iar 

personalul numeros.
La menținerea unui personal um

flat, destinat întreținerii miniere, a 
contribuit și lipsa de sincronizare 
între momentul terminării execuției 
unei lucrări miniere și cel al intră
rii în funcțiune propriu-zisă, exis- 
tînd pe alocuri cazuri ca între a- 
ceste două momente să fie decala
je mari. Aceasta face ca la intrarea 
în funcțiune lucrarea minieră res
pectivă să fie inaugurată prin im
portante lucrări de întreținere.

Acest aspect constituie nu numai 
o problemă de studiu dar, și de 
concretizare a ingeniozității tehnice, 
printre ale cărei exigente se enu
mera și capacitatea de prevedere.

Un transport 
mai judicios conceput

Transportul subteran a cunoscut, 
în ultimii ani, un progres tehnic 
substanțial. Creșterea numărului de 

locomotive, spre exemplu, a con
stituit una din pîrghiile însemnate 
ale accelerării ritmului de trans
port și a creșterii capacității aces
tuia.

Pe viitor se prevăd noi creșteri 
ale capacității de transport. Deși 
sporirea numărului de locomotive 
constituie factorul determinant al 
transportului în subteran, influența 
acestuia nu trebuie să fie absoluti
zată, în sensul de a considera că 
numai de aici ar putea proveni re
zolvarea marilor probleme ale 
transportului minier. Aceasta de- 
oarece in prezent se manifestă o 

tendință de folosire exagerată a 
transportului cu locomotive chiar 
acolo unde el nu se justifică întru 
nimic din punct de vedere econo
mic. In dorința de a introduce trans
portul mecanizat peste tot, indife
rent cu ce grad de economicitate, 
s-a ajuns la unele situații cu totul 
nefirești. Astfel, există pe alocuri 
sectoare care la o producție de 
150—200 tone pe schimb au la dis
poziție 3—4 locomotive. Este evi
dent că la un asemenea volum de 
transport fiecare locomotivă, în cel 
mai bun caz, nu are de lucru mai 
mult de două ore pe schimb, situa
ție complet anacronică.

Personalul angrenat în anul 1967 
la transportul în subteran a repre
zentat aproximativ 19 la sută din 
totalul efectivelor.

Folosirea locomotivelor numai la 
lucrările care, sub raportul volu
mului, justifică aceasta va consti
tui o importantă resursă pentru re
ducerea personalului auxiliar în 
favoarea celui direct productiv. De 
aici rezultă încă odată necesitatea 
concentrării producției.

Creșterea productivității muncii 
la 1,490 t/post fată de 1,423 
t'post, realizată în 1967, incumbă, 
pe lîngă factorii arătati mai sus și 

o serie de măsuri de natură să în
lăture unele neajunsuri manifestate 
în activitatea de pînă acum. Se știe 
că un rol important în creșterea 
productivității îl constituie ridica

rea gradului de calificare și instrui
re profesională.

In ultimii ani au fost pregătite 
numeroase cadre, totuși în momen
tul cînd apare necesitatea folosirii 
lor, unele din ele fie că nu Se mai 
găsesc în exploatare, lie că refuza 
să practice meseria pentru care s-au 
calificat. Aceasta este și explicația 
pentru care multe din sectoarele 
din Valea Jiului reclamă lipsa de 
cadre calificate. Uneori nu se pot 

înființa brigăzi din cauza lipsei nu
mărului de mineri calificați care să 
preia funcția de șef de brigadă sau 
șef de schimb. Asemenea situații 
se ivesc și în ceea ce privește ar
tificierii, cu toate că anual absolvă 

școlile respective numeroși munci
tori.

Apare oarecum depășit și actua
lul sistem de cointeresare în ceea 
ce privește calificarea, întrucît el 
nu obligă cu nimic pe absolvent 

după terminarea cursurilor, deși 
pe timpul școlarizării se fac mari 
cheltuieli cu aceștia. Or, dacă un 
inginer sau maistru este obligat 
să-și practice meseria pentru care 
s-a pregătit, acest lucru ar trebui 
să fie obligatoriu și pentru ceilalți 
angajați.

Factorul hotărifor — 
factorul om

O problemă asupra căreia va tre
bui concentrată atenția este cea a 
stabilizării cadrelor.

In contextul sarcinilor mari care stau în fața bazinului

8 nostru, toate aceste probleme vor trebui treptat rezolvate și
aceasta plecînd de la ideea că procesul de producție este 
condiționat nu numai de utilaje și instalații moderne dar și 
de importantul factor care este omul — muncitorul miner 
ale cărui necesități și aspirații trebuie foarte bine cunoscute.

Am început un nou an de muncă — cu sarcini sporite. 
Fiecare cadru din personalul tehnico-economic este chemat 
să reflecteze profund asupra modalităților și măsurilor ce se 
vor întreprinde pentru ca anul 1968 să devină punctul de 
plecare pe drumul spre o înaltă eficiență economică a acti
vității industriale în bazinul carbonifer Valea Jiului.

In pofida condițiilor create, la u- 
nitățile din cadrul C.C.V.J. au loc 
fluctuații foarte mari de personal. 
Numai în primele 10 luni ale anului 
1967, pe întregul combinat intră
rile s-au cifrat la 8 104 oameni, iar 
ieșirile la 8 181 oameni.

Căutînd o explicație la acest fe
nomen, care după cum arată cifrele 
trebuie privit cu toată atenția, se 
pot stabili cîteva cauze înspre 

înlăturarea cărora vor trebui orien
tate eforturile. Printre acestea tre
buie menționate insuficienta preo
cupare pentru acomodarea oameni
lor la specificul ramurii. Nu se în
treprind măsuri de natură profesio- 
nal-psihologică pentru apropierea 
omului de locul de muncă, pentru 

sublinierea caracterului definitiv și 
avantajos al stabilizării sale în Va
lea Jiului, cultivarea pasiunii și 
mîndriei profesionale pentru prac
ticarea muncii de miner. De multe 
ori, în locul unei afecțiuni 

pe care viitorul miner o așteaptă 
din partea conducătorilor lui, i 
se fac tot felul de șicane. La toate 
acestea mai concurează și functio
narea cu neajunsuri a unităților 
de aprovizionare cu produse ali
mentare, slaba deservire socială 
etc, în fața cărora multi dintre an
gajași exploatărilor preferă să plece 
creînd prin aceasta o serie de greu
tăți unităților respective.

Merită studiată cu mai multă a- 
tentie tradiția din Valea Jiului pe 
linia căilor de stabilizare a cadre
lor. Nu reprezintă, credem, nici o 
exagerare afirmația că organizațiile 
comerciale, organele administrative 
de la exploatări trebuie să-și profi
leze cu mai multă pregnanță acti
vitatea, metodele de lucru conform 

specificului minier al Văii Jiului.

| ÎN VITRINELE 
LIBRĂRIILOR

Documente 
diplomatice — 

Nicolae Titulescu
Volumul reprezintă o culegere de 

documente diplomatice, în majori
tate inedite, ilustrînd aspectele e- 
serițiale și liniile directoare ale ac
tivității lui Nicolae Titulescu.

Sînt cuprinse circa 500 de docu
mente — rapoarte politice, telegra

me, circulare, note, cuvîntări fun
damentale, articole, scrisori din 
perioada 1920—1939, provenite în
deosebi din arhiva Ministerului A- 
facerilor Externe, de la Direcția 
Generală a Arhivelor Statului, din 
publicațiile oficiale ale Societății 
Națiunilor (dezbaterile Adunării 
Generale .și ale Consiliului) etc.

Lucrarea, elaborată de un colec
tiv condus de prof. univ. George 
Macovescu și formal din Dinu C. 
Giurescu, Gheorghe Ploieșteanu, 
Constantin I. Turcu, George G. 
Potra, începe cu un studiu intro
ductiv în care se analizează infor
mațiile cuprinse in documentele 
culegerii privind diferitele acțiuni 
la care a participat diplomatul ro
mân.
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ORIZONTAL : 1) Uzină bucu- 
reșteană 2) Mașină tipograiică 
— Om fricos 3) Stare critică 
(mase.) — Giganfi mitologici 
4) Batracian otrăvitor 5) Dez
voltări tematice — întreprinde
re urbană 6) Opreliști legali
zate 7) La ham — Din harna- 
șament — Strigătul broaștei 
8) In cuie! — Zeul mării 9) 
Inneacă tot -— Domniile lor 10) 
Perioade Istorice — Picături 
străvezii — Domnia sa.

VERTICAL: 1) Mlădioasă,
suplă 2) Fereastră mică — 6u. 
ier rebusist! 3) Dorința con
curentului 4) Pasaje reprodu
se — In piuă 5) Teșite rebu- 
sistic ! — Compoziție muzicală 
— biota redacției 6) Rărind

treptat! 7) Păreri personale
— ... Claire, oraș 8) Toma Du
mitrii, — Măsură veche 9) Rîs 
general 10) Microspatii orga
nice 11) Oameni distinși — 
Simbolul litiului — Podoaba 
iernii.

Dicționar: Eau, lumitip, ri- 
tardando.
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Riscantă 

(Criptografie : 1,8,5,2,5,2,1-1,6)

Se caută un vinovat 
(Criptografie : 4,2,4,9,4,4)
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Rubrică realizată de

Ing. ANTON SAIMAC

Fătrat
matematic

3

Introduceți toate numerele 
de la 1 la 81 (o singură dată 
fiecare) în cele 81 de căsuțe, 
astfel ca adunîndu-le pe verti
cală, pe orizontală, sau pe dia
gonale, să obțineți mereu nu
mărul 369.

Dezlegării jocurilor 
apărute în rubrica 

flin nr. 5655
Floare la ureche
Orizontal: 1) Covaliu — O- 

pacă 2) Eminescu — Alat 3) 
Rase — O — Lalele 4) NT — 
Manet — Lemn 5) A — Țol
— Arta — Ii 6) Monet — Aida
— E 7) Fenec — G — Byron 
8) Adi — Strai — Gri 9) Litră
— Asachi 10) Saz — Nada — 
Ee — C 11) Tandri — Bazar 
12) RO — Trandafiri 13) Iriși
— Ască — Ii.

Biverb festiv : La tribună
Triverb... călător : Doarme în 

tren
Triverb în economie : între

prinderi industriale mari
Triunghi : Școală, Coală, Ala, 

La, A.
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lucrările Comitetului celor SPANIA

18 state pentru dezarmare
GENEVA 19 (Agerpres). — Pre- 

zentînd textul revizuit al proiec
tului de tratat de neproliferare a 
armelor nucleare, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, Alexei Roscin, a 
relevat faptul că a fost introdus 
în proiect articolul cu privire la 
control. El a arătat că în cursul 
elaborării proiectului „au apărut 
dificultăți considerabile în legătu
ră cu problema controlului. De 
aceea, a spus vorbitorul, introdu
cerea proiectului de articol asupra 
controlului reprezintă un pas îna
inte".

Delegatul Statelor Unite, Adrian 
Fisher, care a prezentat un text

atratat, 
apreciat 

chibzuite

identic al proiectului de 
spus: „Delegația mea a 
numeroasele comentarii 
făcute de membrii comitetului, ca
re au participat cu toții la discu
ția care s-a desfășurat din august 
anul trecut pînă acum". El a rele
vat că proiectul revizuit al trata
tului „este recomandat discuției și 
negocierii în cadrul Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
examinării 
a precizat 
ocupă de 
securitate, 
studiu.

tuturor guvernelor", 
că noul proiect nu 
problema garanțiilor 
ea răminînd încă

și 
EI
se
de
în

NIGERIA : Demonstrații
Port Harcourtantibritanice la

LAGOS 19 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță ca în orașul 
Port Harcourt, situat pe teritoriul 
provinciei secesioniste Biafra, 50 000 
de persoane au manifestat pe stră
zile orașului scandînd lozinci anti
britanice. Două clădiri aparținînd

fi pu-

în ur- 
cărora

19 (Agerpres). Sta-MADRID
rea de încordare din rîndul studen
ților spanioli continuă. In cursul 
zilei de joi, aproximativ 300 de 
studenți ai Facultății de filozofie și 
litere din Barcelona au organizat 
o nouă demonstrație de protest 
împotriva recentelor hotarîri ale 
guvernului de 
facultăți pînă 
cerut demisia 
tatii. Politia a 
să-i împrăștie 
cidente între poliție și studenți 
avut loc, 
aceleiași zile și 
științe politice
Barcelona, unde de cîteva zile stu
denții se afla în grevă. Baraje ale 
politiei au fost organizate în in
cinta facultății. La Sevilla, studen
ții de la Facultatea de medicină 
au declarat grevă în semn de so
lidaritate cu colegii lor din Madrid.

au 
de 

recentelor hotarîri 
a închide o serie de 
la 1 aprilie. Ei au 
rectorului universi- 
intervenit încercînd 

pe demonstranți. In- 
au 

de asemenea, în cursul 
la Facultatea de 

și economice din

17

Guvernul 
a obținut 
votul de

Wilson

încredere
(Agerpres).

Mesajul președintelui Johnson 
cu privire la „Starea Uniunii64 
Reacții nefavorabile în Camera Reprezentanților

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele Johnson a 
prezentat miercuri seara Congresului mesajul cu privire la ,,Sta« 
rea Uniunii", consacrat principalelor probleme ale politicii inter
ne și externe a S.U.A.

Referindu-se la războiul din Viet
nam, Johnson a reafirmat pozițiile 
cunoscute ale guvernului ameri
can, intenția S.U.A. de a persevera 
în agresiunea lor din Vietnam, a 
legat o reglementare negociabilă 
a războiului de o serie de condiții, 
ca cele enunțate în
1967 în cadrul așa numitei 
de la San Antonio.

Referindu-se la situația 
rientul Apropiat, Johnson 
„că națiunile din această
lumii au prilejul — și le revine răs
punderea — să găsească posibilita
tea de a trăi împreună într-o pace 
trainică și 
se acordă 
americane 
dezvoltare,
dispuse să ajute eforturile guver
nelor din aceste țări, prin adopta
rea unui program de ajutor pru
dent, bazat pe principiul 
torării. El este de părere 

o

re a creșterii rapide a populației 
în aceste țări, prăpastia dintre să
raci si bogați se va largi în perma
nentă". El s-a referit apoi la situa
ția din Cipru și relațiile S.U.A. cu 
Grecia și Turcia, precum și . la o 
serie de evenimente din Africa.

septembrie
formule

din O- 
a arătat 
parte a

în demnitate". In mesaj 
un spațiu larg politicii 
fată de țările în curs de 
declarînd că S.U.A. sînt

★

LONDRA 19
Joi seara, după două zile de 
dezbateri aprinse, guvernul la
burist a obținut In 
Comunelor votul de 
asupra politicii sale 
ce și de 
moțiunii 
pronunțat 
au votat 
nut de la vot 25 de deputați 
laburiști, In general din aripa 
de stingă, care protestează nu 
împotriva amputării cheltuieli
lor militare, ci a celor in do
meniul social. S-a abținui, de 
asemenea, de la vot opoziția 
conservatoare care, deși con
damnă evacuarea anticipată a 
bazelor britanice din Extremul 
Orient și Golful Persic, apro
bă măsurile de economie ale 
guvernului in domeniul social.

Anterior votului de încrede
re, o moțiune de cenzură a 
deputaților conservatori, îm
potriva retragerii bazelor bri
tanice și ansamblului reduce
rilor în bugetul militar, a fost 

■ respinsă cu 334 de voturi, 
contra 229. Liberalii au votat 
atît împotriva acestei moțiuni 
cit și a celei guvernamentale, 
deoarece, pe de o parte, ei a- 
probă reducerile în sectorul 
apărării, pe de altă parte, se 
opun celor din domeniul social 
(construcții de locuințe, asis
tență medicală, educația pu
blică).

înainte de a se trece la vot, 
George Brown, ministrul aface
rilor externe, justificînd an
samblul măsurilor de reducere 
a cheltuielilor militare, a sub
liniat că Anglia „nu mai poa
le cheltui în continuare mai 
mult decil cîștigă. A încerca 
acest lucru ar însemna dezas
trul". El a adăugat însă că An
glia va continua să dispună 
de forțe terestre, navale și ae
riene puternice, care la nevoie 
vor putea interveni și in arata 
Europei. Răspunzând criticilor 
conservatorilor el a reafirmat 
atașamentul Angliei față de 
N.A.T.O. și Statele Unite și a 
subliniat că guvernul britanic 
își va concentra eforturile în 
„sfera europeană și atlantică".

Dezbaterile din Camera Co
munelor s-au soldat cu cîteva 
demisii.

societăților britanice — „United A- 
frica Company" și „Elder Dempster 
Agencies Ltd" — au fost incendia
te. Poliția — scrie agenția France 
Presse, a intervenit fără a 
tut restabili ordinea.

Demonstrațiile au avut loc 
ma unor informații potrivit
1 000 de militari britanici s-ar afla 
în rîndurile forțelor armate ale gu
vernului central nigerian. (Aceste 
informații — precizează agenția ci
tată — au fost dezmințite 
guvernul britanic cît și de 
nul federal nigerian).

Știrile care parvin din 
cu privire la luptele dintre
biafreze și cele federale sînt con
tradictorii.

atît de
guver-

Nigeria 
trupele

Camera 
încredere 
economi- 
favoareaapărare. In 

guvernamentale s-au
304 de put ați, iar 9 

Împotrivă. S-au abți-

HANOI 19 (Agerpres). — La 
ianuarie asupra Ambasadei Repu
blicii Democrate Vietnam din Vien
tiane au fost lansate grenade, 
qenția V.N.A. anunță că au 
înregistrate pagube materiale.

Comentînd această acțiune,
rul „Nhan Dan" o califică drept o 
provocare a elementelor de dreapta 
proamericane, care urmăresc' sa se
mene discordie între poporul viet
namez și cel laoțian.

reu- 
pro- 
nici

de

„dacă nu se va realiza

autoaju- 
însă că 
încetini-

A-
lost

zia- Comunicat 
menta! din

guverna-
Sanaa :

Urmările cutremurelor
din Sicilia

® Numărul celor sinistrată se ridică la 30 000
fraților, Vincenzo Carollo a preci
zat că „guvernul regional al Sici- 
lie.i a supus guvernului central o 
serie de măsuri, între altele aloca
rea unei sume de 400 000 lire fie
cărui cap de familie care și-a pier
dut casa și avutul său, acordarea 
unor indemnizații speciale șomeri
lor și muncitorilor independenți 
(meșteșugari, comercianți și agri
cultori).

80 
ma

un nu-
precizie 
bilanțul 
înregis- 

a cutre- 
date au

PALERMO 19 (Aqerpres). - 
miliarde lire italiene pagube 
teriale, 80 000 de sinistrați, 
mar încă necunoscut cu 
de morți — acesta este 
provizoriu al pierderilor 
trate în Sicilia, ca urmare 
murelor de pămînt. Aceste
fost furnizate corespondentului sue 
cial al agenției France Presse de 
către Vincenzo Carollo, președin
tele guvernului sicilian. „Este încă 
imposibil de a face un bilanț apro
ximativ al victimelor cutremurului. 
Vor trebui să treacă cîteva săptă- 
mîni, sau chiar luni, pentru a fi în 
măsură să stabilești acest bilanț", 
a relevat Vincenzo Carollo. Între
bat care va fi soarta celor rămași 
fără locuință, președintele guver
nului sicilian a menționat : „Ne vom 
strădui să le asigurăm locuințe în 
case prefabricate situate în apro
pierea fostelor comune și sate. Cre
dem că cei care au rămas în viață 
vor participa chiar de la început 
la reconstrucția localităților distru
se". Premierul sicilian a relevat că 
iocaltățile care au avut de suferit 
de pe urma puternicelor mișcări 
seismice vor fi reconstruite după 
avizul geofizicienilor fie pe vechiul 
amplasament,

In legătură 
ciar care va

Republica Arabă Ye
men nu va abandona 
cuceririle poporului"

SANAA 19 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen s-a întrunit în prezența pre
mierului Hassan Al Amri pentru a 
examina îndeosebi eșecul misiunii 
de reconciliere a Comitetului arab 
tripartit pentru reglementarea si
tuației din Yemen.

Un comunicat oficia) dat publici
tății menționează că „guvernul Re
publicii Arabe Yemen nu va aban
dona cuceririle poporului. Trupele 
și forțele noastre de rezistență sînt 
în măsură să înăbușe orice tenta
tivă a mercenarilor sau reacționa
rilor de a înlătura regimul repu
blican".

99

WASHINGTON 19 (Agerpres) — 
Agențiile americane de presă trans
mit primele reacții ale .unor sena
tori și membri ai Camerei Repre
zentanților la mesajul președinte
lui Johnson cu privire la „Starea 
Uniunii". In genere, republicanii 
critică mesajul, considerîndu-1 un 
document electoral care „nu a 
șit să trateze în mod efectiv 
blemele, nici pe cele interne și 
pe cele externe". (U.P.L).

Cu prilejul unei conferințe
presă care a avut loc imediat după 
prezentarea mesajului, liderii mi
norității republicane din Sena 3 și 
Camera Reprezentanților au afir
mat că „președintele a oferit solu
ții de scurta durată pentru dificul
tăți pe termen lung și dorește să 
cheltuiască prea multi bani pentru 
aceste soluții".

Referindu-se la poziția expusă 
în mesaj față de războiul din Viet
nam. senatorul republican Mark 
Hatfield l-a acuzat pe Johnson „ca 
repetă aceleași clișee vechi., care 
nu oferă nici victoria și nici VTea 
soluție".

Nou! guvern al Austriei 
a deous jurământul

VIENA 19 (Agerpres). — Comit 
tul de conducere ai partidului 
populist austriac o aprobat joi sea
ra, în unanimitate, noua listă a 
membrilor Cabinetului prezentată 
de cancelarul Josef Klaus. In cursul 
zilei de vineri, noii membri ai gu
vernului (cinci miniștri și 2 secre
tari de stat) au depus jurămîntul 
în fața 
Franz Jonas.

președintelui Republicii,

fie în apropiere, 
cu ajutorul finan- 

trebui acordat sinis-

T I
$ TOKIO. — Portavionul nuclear american „Enterprinse", escor

tat de fregata atomică „Trnxtun" și de fregata ,,Halsey", a sosit vineri 
dimineața in portul japonez Sasebo. Mii de studenți și reprezentanți ai 
diferitelor organizații progresiste au demonstrat împotriva prezenței 
navei americane. După cum transmit agențiile de presă, poliția 
silită să dea adevărate lupte de stradă, pentru a treia oară in 
zilei, cu coloanele de manifestanți care încercau să pătrundă in 
portului. Aproximații 200 de studenți au fost arestați.

a iost 
cursul 

incinta

n

Un grup <le ingineri 
la Alger

ALGER. — Pe baza unui contract 
româno-algerian, la Alger a sosit 
un grup de ingineri 
în cadrul Societății 
geriene de cercetare

români care, 
naționale al- 
și comercia-

Starea pacienților cu inimi grelate
nul medicul dat publi
cității vineri de spita
lul „Groote Schuur" se 
arată că starea sănă
tății pacientului Philip 
Blaiberg este buna Un 
purtător de cuv'rnt al 
spitalului a declarat că 
Blaiberg se simte atît 
de bine incit publica
rea 
cale 
este

Kas- 
bine

STANFORD 19 (A-
gerpres). — Mike 
perak se simte 
după cea de-a doua o-
perație efectuată pen
tru oprirea hemoragiei 
gastro-intestinale pro
vocate de ulcer. „He
moragia a încetat, iar 
inima lui Kasperak 
funcționează excelent", 
anunță un buletin me
dical al clinicii Uni-

versității Stanford din 
California.

Unul din medicii ca
re au efectuat opera
ția a declarat că sta
rea 
încă 
simte 
decît 
șării

pacientului este 
critică, dar el se 
mai bine acum 
înaintea declan- 
hemoragiei.

★
CAPETOWN 19 (A- 

gerpres). — In buleti-

buletinelor medi- 
zilnice nu mai 

necesară.
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români a sosii
lizare a hidrocarburilor 
trach", vor efectua lucrări de pros
pectare și valorificare a unor re
zerve petrolifere ale acestei țări.

In afara prospecțiunilor petroli
ere, a asistenței tehnice acordate 
la montarea si exploatarea instala
țiilor de foraj livrate, inginerii 
specialiștii români vor asigura 
instruirea, în acest domeniu, 
unor cadre algeriene.

„Șona-

Și 
si 
a

4P HANOI. — Postul de radio 
al patrioților sud-vietnamezi anun
ță că Comitetul Frontului Național 
de Eliberare din provincia centrală 
Trung Bo a luat hotărîrea să eli
bereze 14 ofițeri și subofițeri ai 
armatei marionetă de la Saigon. 
Cei 14 militari reqretă actele lor 
criminale comise în timpul cînd fă- 

. ceau parte din armata
Acesată hotărîre, adaugă 
radio, a fost adoptată în 
late cu spiritul umanitar
tutea paragrafului 12 din progra
mul politic al Frontului Național 
de Eliberare al Vietnamului de sud.

saigoneză. 
postul de 
conformi- 
și în vir-

• KUALA LUMPUR. - La iV \ 
ianuarie, la Kuala Lumpur a înce
put sesiunea Parlamentului Mala- 
yeziei, care urmează să aprobe 
bugetul de stat pe anul 1968.

> KINSHASA. — Un 
carea populară a revoluției 
ședințele țării, Joseph Mobutu va participa la lucrările Conferin
ței șefilor de state membre ale O.C.A.M, (Organizația comună 
africană și malgașă). Cu cîteva zile în urma, președintele Mobutu 
lăsase să se înțeleagă înlr-un interviu că n-ar participa la con
ferința de la Niamey, capitala Nigerului, datorită poziției adoptate 
în problema mercenarilor de către Ruanda, membră a O.C.A.M.

comunicat al conducerii Partidului miș- 
din Congo (Kinshasa) anunță că pre*

WASHINGTON. — Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a 
anunțat că joi, la poligonul pentru experiențe nucleare din Nevada a 
avut loc o explozie nucleară subterană de mică intensitate care, în 
mod accidental, a degajat o oarecare radioactivitate.
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