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După ce a rămas sub plan în ianuarie cu 1692 tone de cărbune

Si în luna 
A PAȘII CU

IMAH MIMA VULCAN
STÎNOUL

VACANȚA STUDENȚEASCA
După o activitate susținută, care 

a solicitat un consum sporit de e- 
nergie pentru pregătirea și susține
rea examenelor, la 4 februarie stu
denții Institutului de mine din Pe
troșani vor lua vacanță.

Din relatările tovarășului Marin 
Ioțovici, președintele Asociației 
Studențești, am aflat că atît. con
ducerea institutului, cît și organi
zațiile U.T.C. și A.S. s-au străduit 
să organizeze astfel vacanta îneît 
studenții să se poată recrea. Un 
grup de studșnți va pleca în ta
berele de la Sinaia, Predeal și 
teni. Studenții Lazar . Iosif, 
Lucia și Karacsony Dezideriu, 
s-au clasat pe primele locuri
concursurile de șah, faza pe centru 
universitar, se vor pregăti, în tim
pul șederii lor la Sinaia, spre a par
ticipa la campionatele universitare 
de șah care se vor desfășura în pe
rioada vacantei.

50 de studenți își vor petrece va
canța în tabăra de la Vîrful cu Dor. 
Componenții echipei de schi a ins
titutului care se numără printre a- 
ceștia din urmă vor face sub su
pravegherea unui instructor, antre
namente în vederea campionatelor

Buș- 
Popa 
care 

la

universitare de schi unde vor tre
bui să reprezinte culorile institu
tului.

Și studenților rămași în locali
tate li s-au creat condiții corespun
zătoare petrecerii unei vacante re
creative. Pentru aceștia clubul stu
dențesc va fi deschis toată ziua. 
Conducerea clubului a întocmit un 
program special pentru zilele de 
vacanță în care sînt incluse acti
vități variate. Vor avea loc dupa- 
amieze literare, audiții muzicale, 
seri de dans. Vor fi organizate, de 
asemenea, excursii la cabanele Ru- 
su, Cîmpu Iui Neag și în orașul 
Deva.

M. C.

(Continuare in pag. a 3-a)

ȘANTI ER IN

JOCUL CU NERVII

la

Dintre toate sectoarele exploată
rii, în ziua de 1 februarie, numai

de vest, re- 
localitățile

C. COTOȘPAN 
F. ISTRATE

ca de alt- 
recunoscut 

de lucru 
de produc-

nervii lor. S-ar putea să 
le reziste. Mai ales cind. și

re
ia

Ing. Radu SELEJAN 
Mihai ȘTEFAN

sînt 
Dacă e 
tovară- 
bine și 
și pen-

to-
au

In-
ră-

metri. Fie- 
fiecare no
de acum

nici unde 
de vastitate 
mai in de- 
ei ca aici 
kilometrice

locuri numerotate are. 
taci I „Contele Bobby, 
vestului sălbatic" și-a 
multi simpatizanfi la 

clipe de aș-

de 
a- 
cu 
ce

Jurnal

nu 
filmul e tare.

C. COSTIN

Vulcan este singura dintre
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13, la 
curteade 

în 
bi-

Petro- 
piesa 
Pado- 

scriitor 
Victor

Mina 
exploatările miniere ale Văii Jiu
lui care în luna ianuarie nu și-a 
îndeplinit planul de producție. Ra- 
mînerea in urmă cu 1 692 tone în 
prima lună a anului 1968, consecin
ță a unor deficiențe serioase în or
ganizarea și desfășurarea procesu
lui de producție, trebuia șă consti
tuie pentru conducerea exploatării, 
pentru cadrele tehnice ale sectoa
relor, pentru întregul colectiv, un 
semnai de alarmă în scopul luării 
tuturor măsurilor pentru îndeplini
rea ritmică, începînd din prima zi 
a lunii, a planului pe februarie.

Dar n-a fost așa. Prima zi de lu
cru a lunii februarie s-a încheiat 
cu bilanț negativ : față de 3 840 
ne cît prevede planul zilnic, 
fost extrase numai 3 493 tone, 
tr-o singură zi s-a înregistrat o 
mînere sub plan de 347 tone.

Raidul anchetă organizat de 
acția ziarului ..Steagul roșu" 

\ lina Vulcan asupra modului cum 
s-a muncit pentru realizarea ritmi
că a planului, scoate în evidență 
cîteva din cauzele acestei situații.

In abataj trebuie 
să se muncească 8 ore !

două și-au făcut planul — sectoa
rele II și IV. Celelalte patru sec
toare productive n-au reușit să rea
lizeze preliminarul. Cea mai mare 
rămînere sub plan — 202 tone în- 
tr-o singură zi ! — a fost înregis
trată de sectorul III (șef de sector 
inginerul Dan Tiberiu).

Principala cauză a nerealizării 
planului în acest sector o consti
tuie nefolosirea din plin a celor 8 
ore ale programului de lucru. In 
abatajele cameră conduse de bri
gadierii Susan Gheorghe, Frîncu 
Ion, Ababei Ion, minerii ajung la 
locul de muncă cu o întîrziere de 
30—40 minute. La plecare oamenii 
se grăbesc. In schimb, în loc de 30 
de vagonete, brigada lui Susan 
Gheorghe a încărcat numai 12 va
gonete, cea a lui Ganz Ștefan 13 
vagonete în loc de 30, iar cea a lui 
Ababei loan 163 vagonete în loc 
de 210, exemplele putînd continua.

— Este prea mare planul fata de 
condițiile stratului 5 spun maiștrii 
Rotaru Adrian și Sabău loan.

Brigadierul Păcuraru Traian, pre
cum și șeful sectorului 
fel si alți tovarăși, au 
că nefolosirea timpului 
cauzează mari pierderi 
tie.

-Se ridică acut problema trans
portului de personal pe putui 7

vest, prin care se face accesul la 
sectorul III. Conducerea sectorului 
si brigadierii susțin că transportul 
pe acest put se face defectuos, cu 
mare întîrziere. Tovarășul Popeanăș 
Dumitru, șeful exploatării afirmă

MERS

Joi, 1 februarie ora 18,30 
ia cinematograful „Republica" 
din Petroșani. Sala plină, mai 
plină chiar decît ar trebui și 
de cîte 
Ce să-i 
spaima 
cîștigat
Petroșani. După 
ieptări încep și 
peripețiile lui 
Bobby. Specta
torii îl urmăresc 
cu încordare. 
Bobby țintește 
o sticlă, trage 
cei puțin 20 de 
s-o vedem lovită, 
grăbiți să trageți 
pite. Filmul nu a 
încetinitorul. A 
simplu întrerupt, 
ceva la aparat. Așteptăm. Fil
mul reîncepe, sticla e lovită 
si, cînd Bobby se lansează în
tr-o ahă bravadă, ecranul ră
mâne din nou alb. Trec cinci 
minute, filmul se reia ca du-

pă alte 10 minute să se între
rupă din nou. Și tot așa 5 mi
nute de întrerupere, 15 de film, 
am urmărit uimitoarele aven
turi ale lui Bobby. Unii cu 
nervii mai slabi nu au rezistat 
pînă la capăt. Au plecat mai 
repede. Nu din cauza aventu
rilor din film

Poate că 
noțiunea 
nu se află 
plinătatea 
Distanțele
sînt străbătute cu ma
șina minții in cîteva 
clipe, iar dansul cifre 
lor, care sînt de ordi
nul sutelor de mii și 
al milioanelor, le cu
prinde din toate părțile, 
te copleșește. Interlo
cutorul nostru, ingine
rul Gaston Constantin, 
șeful șantierului de lu
crări hidrotehnice spe
ciale „Valea Jiulâi su
perior", un om îndesat, 
vin jos, trecut de prima 
tinerețe, ne poartă prin 
acest labirint cu o si
guranță de invidiat, pe 
care numai cineva stă- 
pîn și îndrăgostit 
meseria lui o poate 
vea. Se întoarce 
fața spre o hartă
se întinde pe un pere
te pe o lungime de mai 
bine de 2 
care punct, 
țiune ne e
cunoscută. Recunoaștem 
cele două Jiuri, ce) d--

est și cel 
cunoaștem 
înșirate de-a lungul a- 
cestor ape, locurile pe 
unde le străbate pînă 
la punctul unde, din- 
du-si întîlnire, pornesc

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

și... așteptăm 
minute pînă

Nu, nu vă 
concluzii pri- 
iost redat cu 
lost pur și 
Se detectase

ci din cauza în
treruperilor... de 
Ulm.

După cum am 
fost informați, 
asemenea bucu
rii se întîmplâ 

cinematografulcam des 
„Republica". Unii spun că a- 
paratele de proiectare 
cam uzate. Se poate, 
așa, dați-le la reparat 
șe responsabil I E mai 
pentru dumneavoastră
tru spectatori. Nu vă jucați 
cu

împreună la vale. Har
ta ne întărește impre
sia de vastitate, iar 
șantierul ni’ se desiă- 
șoară în toată plenitu
dinea sa.

Nicicînd bătrînul Jiu, 
de vîrștă milenară, , 
croindu-și drum pe a- 
ceste meleaguri, nu , 
s-a gîndit că vor trece 
ani și ani și într-o zi, , 
oameni curajoși, îl voi 
lua în primire, i se vor 
opune, îl vor strînge-n , 
chingi supunîndu-1, în- 
frumusețîndu-i toaleta, 
îi vor crea un nou 
drum pe magistrale ae 
beton și fier, ducîndu-1 ,

în case ori în între
prinderi. Și forța se a- 
pleacă în fața unei 
forțe mai mari, aceea 
a colectivității oameni
lor. împreună cu ingi
nerul Gaston Constan
tin străbatem drumul 
cu cutezătoarele încer
cări ale oamenilor de 
a supune Jiul. Ne o- 
prim mai îndelung în 
strălucitorul 
montan al 
Pești. Loc 
necunoscut, 
Pești și-a căpătat 
acum un nume de 
zonanță. Privim la 
eră rile care au ous 
melia barajului de aici 
Inginerul Neieru Mihai, 
șeful lotului lucrărilor 
de aici, ne introduce 
In tehnica construcției 
acestui baraj. Preferăm 
însă să ne vorbească 
despre viitorul lui. 
Răspunde bucuros so
licitării noastre. Prin 
construcția barajului se

Guatemala reprezintă oglin
da întregii Americi Latine, o- 
glindă în care se reflectă su
ferințele și speranțele țărilor 
private de bogățiile lor națio
nale și de dreptul de a-și ho
tărî singure soarta.

întreaga viată politică, eco
nomică și socială a Guatema- 
lei se află sub controlul Sta
telor Unite. „Consilierii" și 
„specialiștii" de la ambasada 
S.U.A. au de cele mai multe 
ori inițiativa în adoptarea ce
lor mai importante hotărîri de 
stat.

Intervenția militară din 1954 
organizată de S.U.A. și răstur
narea președintelui liberal Ar
benz și-au pus pecetea pe ceea 
ce este astăzi Guatemala. Vân
turile îndepărtate au dezlăn
țuit furtuna de astăzi. Acei ca

La ordinea zilei

peisaj
Văii de 
odinioară 

Valea

(Cont in paq. a 3-a)
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A TERORII

ia 18 iunie 1954 arun- 
bombe asupra orașelor 

Guatemala City, Puerto-Barnos 
San Jose se află în prezent 
putere. Astăzi în m vinile lor 
află puterea reală pe care 

mențin sub firma unui re
gim „civil".

■fc

In timpul președintelui Ar
benz puternica companie ame
ricană ,,United Fruit" a ’ înce
tat de a mai fi stăpânul abso
lut al unor vaste întinderi de 
pămînt. Adoptarea de către 
autorități, la începutul anilor 
'50 a unor legi muncitorești 
progresiste și noul sistem de 
asigurări sociale au dus la 
dezvoltarea pieței interne, au 
sporit posibilitatea de cumpă
rare a populației și creșterea 
nivelului ei de viață. O data 
cu construirea unor căi de co
municație și a portului San 
Jose pe țărmul Atlanticului a 
fost subminat monopolul com
paniei ,,United Fruit" în do
meniul transportului și comer
țului. In acei ani Guatemala

!%

J a demonstrai Americii Latine

Liniște, concentrare — 
creație. Instantaneu de 
la serviciul tehnic — 1

că slaba dezvoltare și sărăcia 
pot fi lichidate fără să a-
peleze la cereri umilitoare.

U.R.U.M.P. 1 (Continuare în pag. a 4-a)

ITINERAR 
la sllrșlt 
Teatrul de stat

CBLTBDAL-SPOBTIV
4c sâptâmlnâ

Azi și miine, -înce
pînd cu ora 19,30, Tea
trul de stat din 
sâni prezintă-
„Angelo. tiranul 
vei" a marelui : 
fransaz

■ VULCAN: Simbătă 
seara, de la ora 20, 
clubul din Vulcan găz
duiește o seară 
dans pentru tineret.

In dimineața zilei 
4 februarie, ora 10, 
sala is lestul2 a

bliotecii clubului, dimi
neață de basme pentru 
copii.

ANINOASA ; Brigada 
artistică a clubului din 
Aninoasa, va prezenta 
sîmbătă la ora 
,,Televizorul" din



2 STEAGUL ROȘU

La C.C.V.J La i. r. Petroșani
Pentru Pinionui pc
predareaAnul 1968

cu învățămintele anului 1967
TTT na din cauzele generatoare de mari cheltuieli pentru 

Combinatul carbonifer Valea Jiului în anul care a 
trecut, o constituie nedescărcarea și neîncărcarea la timp 
a vagoanelor C.F.R. Numai în 
locațiile plătite pentru aceste 
600 mii lei, pe întreg anul 
acestea se mai adaugă 423 
penalizări suportate pentru anulări de vagoane, 
neritmicității producției. Pentru reducerea 
tuieli anul 1968 va trebui să aducă după sine 
acțiunilor 
depozitării

trimestrul IV al anului 1967 
întirzieri se ridică Ia peste 
totalizînd 1 413 mii lei. Ia 

mii Iei, sumă ce reprezintă 
datorate

acestor chel- 
intensificarea 

descărcării șide amenajare a spațiilor necesare 
materialelor și utilajelor.

care necesită 
minelor este, 

de asemenea, o cauză generatoare de cheltuieli. Din planul 
de mică mecanizare, pentru care C.C.V.J. a solicitat în anul 
1967 credite de peste 300 mii lei fără 
și le-a propus, amintim :

— grindă rulantă de 1,5 tone și 
de armături TH a U.R.U.M.P,

— împingătoare pneumatice ia E.
— amenajarea unei hale-atelier pentru debitarea mate

rialelor la U.R.U.M.P.

ipsa
un

de mecanizare a operațiunilor grele 
volum mare de muncă la suprafața

a executa lucrările ce

t?ale de rulare la hala

M. Dîlja.

Stocurile de materiale fără mișcare și de prisos au în
registrat o creștere substanțială numai in cursul anu

lui 1967 fiind depistate de organele Băncii naționale, stocuri 
de peste 10

— 6 628
— 1 291

comenzilor.
— 3 758
Pentru reducerea acestor stocuri și deci pentru red 

rea atît a cheltuielilor necesare confecționării sau cui 
bancare este

milioane lei din care: 
mii
mii

lei piese de schimb.
lei producție neterminată datorată sistării

mii lei materii și materiale.

rării lor cît și pentru evitarea dobînzllor 
cesar:

— aprovizionarea cu piese de schimb 
velul producției după o temeinică analiză

să se iacă la ni- 
și în mod ritmic.

as£?. ra»

LA MINA DÎLJA

de 913 395 lei 
nimic : depozi- 
în folosință în 
după o viață 
luni a devenit

Cu alte cu- 
slagnările, 

iar fiecare 
plasat îneît 

realizarea

blocului B 16 căruia scrie ncrcntabil
înainte
de termen

Constructorii șantierului 
Petroșeni sînt hotărîți să 
cheie luna februarie cu rea
lizări care să le ateste hărni
cia. La blocul B 16 din noul 
cvartal — cuprins între stră
zile Va si le Roaită și Ion Crean
gă, lucrările se desfășoară în 
flux continuu. Brigăzile de dul
gheri conduse de Kiss Alexan
dru și Cristea Constantin, au 
ajuns cu glisarea la etajul 
VII. La etajul III, fierarii be- 
toniști din echipa lui Horvath 
Ludovic și betoniștii încadrați 
în brigăzile conduse de Arșoiu 
Anghel, Terău Eugen și Goia 
Lazăr, execută planșeele. Mai
ștrii Nagy Ion, Lingura Flo
rin și Pop Cornel, urmăresc 
îndeaproape mersul lucrărilor, 
calitatea acestora. Ca urmare, 
zilnic planul se depășește cu 
10—15 la sută.

I
în-

9

In patrimoniul minei Dîlja se află 
o clădire în valoare 
care nu folosește la 
tul de exploziv dat 
luna martie 1962, 
scurtă de numai 18
impracticabil scopului pentru care 
s-a cheltuit această sumă enormă, 
prin construirea în apropierea lui a 
unui depozit de materiale și a li
niei ferate. De atunci, mai exact din 
luna septembrie 1963, depozitul nu- 
și aduce decît contribuția... amor
tismentelor care se calculează lună 
de lună. Dar pe marginea acestei 
nefaste „contribuții", două-trei a- 
mănunte își revendică dreptul de a 
fi luate în seamă. Pentru înțelege
rea lor să urmărim cîteva din rezul
tatele economice ale exploatării.

Pe luna ianuarie, la mina Dîlja 
nu s-a realizat sarcina de reducere 
a prețului de cost. In locul econo
miei de 41 000 lei planificată a se 
realiza la sfîrșitul lunii, bilanțul in- 
d’ depășire cu 557 000 lei a pre
țului de cost ; fiecare tonă de căr
bune, a necesitat, așadar, un volum

reducerea absențelor, 
vinte să fie eliminate
timpii neproductivi, 
muncitor să fie astfel 
să-și aducă aportul la
randamentului planificat.

Dar prețul de cost ?
Pornind pe „galeriile" acestuia, 

în spatele lipsei de efectiv, desco
perim amănuntele amintite pentru 
care exploatarea plătește prețuri de 
lux: „In ziua de 17 februaiie, 
schimbul I trebuia să prăbușească 
abatajul nr. 3 din blocul VI, ne re
latează ing. Stănescu Ion, șeful sec
torului I, dar artificierul Băncilă 
Aurel care a plecat după explozivi 
și capse de la 
juns înapoi în 
nefiind făcută 
II. In general
nevoie de o cantitate suplimentară 
de explozivi și capse 
poate aduce în mină 
schimb, distanța pînă 
depozit de exploziv — 
de la S.C.S.M. — fiind

propunerea — ne 
Kovacs Emcric, ingi- 
exploatării. Aceasta

ora 12, nu a mai a- 
timp util, prăbușirea 

decît de schimbul 
dacă artificierul are

nu o mai 
în același 

la actualul 
împrumutat 
prea mare,

iar terenul accidentat. De cele mai

treagă Valea Jiului. Prin aceasta și 
mina Dîlja urma să beneficieze, în 
primul rînd, de o aprovizionare or
ganizată.

,,Cunoaștem 
relatează ing. 
nerul șef al
se află în studiu și urmează a se a- 
plica de către C.C.V.J. în cadrul 
unor reorganizări mai ample". In 
loc de concluzii să dăm cuvîntul 
și muncitorului care a făcut aceas
tă propunere, menită să atenueze 
cît de cît din neajunsurile datorate 
lipsei de prevedere a altora: ,,Propu
nerea pe care am făcut-o încă din 
luna mai 1967 poate asigura reali
zarea unor mici economii. Insă da
că la fiecare loc de muncă s-ar face 
astfel de propuneri și dacă acestea 
s-ar aplica în mod operativ, cu si
guranță că ar contribui atît la rea
lizarea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii cît și de redu
cere a prețului de cost" Ceea ce 
se cere în mod imperios la această 
exploatare 1

Realizările cu care întreprinde
rea forestieră din orașul nostru a 
încheiat anul 1967, reflectă pe de
plin strădaniile întregului colectiv 
care, avînd drept țel realizarea 
planului de producție și reducerea 
prețului de cost, a știut să înfrunte 
și intemperiile neașteptate ale lu
nii decembrie, a știut să treacă și 
peste greutățile determinate cînd 
de lipsa mijloacelor de transport, 
cînd de numeroasele defecțiuni ale 
utilajelor. Cele 143 000 lei econo
mii realizate la prețul de cost pe 
întreprindere, sînt o mărturie a 
preocupării conducerii ca anul 
1967 să fie încheiat nu cu pierderi, 
ca în atîția ani la rînd, ci cu be
neficii.

Trecînd peste acțiunile pe care 
și le-a propus acest colectiv pen
tru anul 1968, în vederea valori
ficării cu cît mai multă eficacitate 
a rezervelor legate de exploatarea 
corespunzătoare a utilajelor, de 
reducerea orelor de întreruperi și 
altele, ne oprim asupra unor nea
junsuri generatoare de cheltuieli, 
denumite pînă acum prin natura 
lor, inerente, care sînt dependente 
nu atît de 1. F. cît de forul său 
tutelar. Pentru înlăturarea lor însă 
este necesară preocuparea, inițiativa 
întreprinderii.

Unul din aceste neajunsuri este 
semnificativ prin faptul că o piesă 
de schimb de numai 36 lei a de
venit pentru întreprindere o pro
blemă capitală; pinionui de atac 
de la cutiile de viteze ale funicu- 
larelor Wyssen, are 
uzură ridicat, dar nu 
curat din depozitele 
ceastă cauză, atunci 
ză pinionui, este 
blul întreg, adică 
viteze care costă...

Comentariile, 
completăm cu
nul 1967, I. F.-ul a înregistrat pes
te 4 000 ore de întreruperi la aces
te funiculare, 
fecțiunilor de 
tervențiile au 
Se cunosc și
ale pinionului buclucaș, se cunoaște 
și explicația fenomenului : produ
sul de bază, funicularul provine 
din import, gradul de uzură al pi
nionului nu a fost cunoscut, nefi
ind asigurat în cantități suficiente 
cu piesă de schimb de la același 
producător, iar pentru uzina indi
genă care a primit sarcina, pinio-

un grad de 
poate fi pro- 

M.E.F. Din a- 
cînd se uzea-

înlocuit ansam- 
toată cutia 
4 150 lei.

deși de prisos, 
următoarele : în

de

le
a-

datorate numai de- 
acest gen. Toate in- 
rămas fără rezultat, 
efectele economice

de cheltuieli cu 26,15 lei mai mare 
decît cel planificat. Productivitatea 
muncii, de asemenea, nu s-a reali
zat decît în proporție de 90 la su
tă, nerealizare determinată de ine
ficienta locurilor de muncă direct 
productive. O restructurare de plan 
intervenită încă din prima decadă 
a lunii, a creat conjunctura favora
bilă realizării și chiar depășirii pla
nului de producție, însă, în același 
timp, nefavorabilă indicatorului de 
productivitate : în abataje se înre
gistrează un randament scăzut, de 
numai 3,390 tone/post față de 4,192 
tone/post planificat.

Cauzele nerealizării productivită
ții ?

Acel impediment care se numeș
te lipsă de efectiv își spune cuvin- 
tul și la mina Dîlja. Pentru asigu
rarea cu efective a tuturor locuri
lor de muncă în aceste condiții, es
te necesar să se recurgă la rezer
vele interne: plasarea rațională a 
forței de munca, utilizarea cît mai 
judicioasă a timpului de lucru, prin

multe ori renunțăm de la bun înce
put să pușcăm în același schimb, 
sarcina rămînînd schimbului urmă
tor. Se creează astfel stagnări, pier

deri de timp, care, oricît de neîn
semnate ar părea, dăunează reali
zării producției și randamentului".

„Pe lîngă amortismentul lunar de 
6 850 lei cu care depozitul de ex
plozivi nefolosit afectează cheltuie
lile exploatării — spune contabilul 
șef Neghea Șerban — se mai înre
gistrează și alte cheltuieli neecono- 
micoase, aprovizionarea cu explo
zivi făcîndu-se zilnic de la depozi
tul din Vulcan. Pentru o lădiță cu 
capse sau explozivi care trebuie 
transportate separat, plătim zilnic 
o mașină și circa 6 ore de stațio
nare, ceea ce numai în luna ianua
rie au însemnat 3 787 lei".

Muncitorul Tănase Gheorghe, șe
ful actualului depozit improvizat, 
lovindu-se de greutățile ivite zilnic 
în aprovizionarea brigăzilor cu ex
plozivi, a făcut o propunere pentru 
o aprovizionare centralizată, pe în-

nul este... nerentabil : necesită pro
filarea unei secții care va produ
ce o cantitate relativ mare cu o 
valoare mica. Uzina în cauză își 
rezolvă problemele și fără pinionui 
care se pierde în planul ei de pro
ducție, ca acul în carul cu fîn, fără 
să fie afectată de eventualele pe
nalizări sau admonestări pentru 
nelivrarea piesei. Se fac urgentări, 
corespondente, comenzi suplimen
tare, însă cînd la I. F. cutiile de 
viteze încep să fie tot mai puține, 
ultimele sînt plimbate de la un fu
nicular la altul, atît timp cît re
zistă pinioanele. De aici, numeroa
sele ore de întreruperi.

O rezolvare pe plan local a .a- 
cestui neajuns, nu ar putea fi da
cii binevenită pentru Întreprinde
rea forestieră. Și este de prisos să 
argumentăm că, eliminînd toate ca
rențele ce influențează realizarea 
planului de producție la care și pi
nionui amintit își are contribuția, 
se va realiza și planul de produc
ție pe sortimente, 
rămînerea în urmă 
mină care, în 1967 
peste 9 000 mc. In 
rect, pinionui va fi 
aceluia care-1 va 
C.C.V.J.-ul.

Un alt neajuns :
a lanțurilor tăietoare ale fierăstra- 
ielor mecanice a determinat o de
pășire a consumului specific la a- 
cest articol, de aproape 300 la sută 
față de norma planificată. Dar a- 
ceastă normă este 
lanțuri provenite 
lanțurile utilizate

evitîndu-se 
la lemnul 
se cifrecr'. la 

acest fol, indi- 
de folos însăși 

putea produce:

și
de

calitatea slabă

calculată pentru 
din import, iar 
efectiv sînt din 

producție indigenă, avînd ‘neîn
țeles un alt grad mai marJ d> u- 
zură. Norma reală de uzură' nc !nd 
cunoscută, adevăratul consum nvi 
poate fi urmărit în mod judicios. 
Este necesar să se intervină la fo
rul tutelar pentru stabilirea normei 
de consum a lanțurilor efectiv u- 
tilizate, cunoscînd că a practica 
pe mai departe acest sistem, este 
un fel de a ne amăgi singuri : 
pășirea consumului 
dar
cu 
de

de fapt nu 
cit, pentru a 
ce uneori în
nereale, se
cauze subiective, care

de-
este evidentă, 

cunoaștem exact 
lua măsuri. Iată 

spatele unei nor- 
ascund de multe 

se stre-
me 
ori 
coară odată cu justificarea făcută 
pe seama acestei norme și pe care 
organele financiare le acceptă ca 
atare de fiecare data.

l.a mina Vulcan peste 30 de vagonele și cinci cărucioare de transport, neutilizate, dar pentru care 
se plătesc amortismente. In timp ce acestea se degradează, brigăzile așteaptă vagonete goale.
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UN AMĂNUNT
Interese de serviciu m-au mînat 

de curînd în cartierul Grafit din 
Lttpeni. Aici locuiesc o bună parte 
din minerii orașului. In mijlocul 
cartierului, pe un vîrf de deal, se 
află unitatea alimentară nr. 95, iar 
alături. în corpul aceleiași clădiri, 
o unitate a O.O.V.L.F. M-am inte
resat cum sînt aprovizionați locui
torii cartierului cu produsele agro- 
alimentare necesare. ,,In general bi
ne" au fost răspunsurile. Constatările 
pe concret au fost la fel. Gestionarul 
alimentarei, Genți Petru (nu cel a- 
părut într-un ..Consemnăm" publi
cat în ziarul nostru) s-a arătat 
mulfumit de mersul unității, de 
modul cum este aprovizionată. In
tr-adevăr, în rafturi se aflau măr
furi suficiente, într-o perfectă stare 
de curățenie, iar amabila vînză- 
toare, soția gestionarului, abia mai 
prididea cu deservirea cumpărăto
rilor. Magaziile de mînă, curate, 
pline de mărfuri. Intr-un colt al 
pivniței, un mic depozit de borca
ne, bidoane, sticle, toate de lapte, 
coșuri de sîrmă, mi-au atras aten
ția.

— Un amănunt, m-a lămurit ges
tionarul, pentru care am zilnic dis
cuții cu unii oameni. Ce vedeți în 
acest colț este o amintire de la 
Fabrica de lapte din Livezeni și 
datează din 16 decembrie 1967, data 
ultimei aprovizionări cu produse 
lactate a magazinului. Am făcut 
comenzi peste comenzi dar degea
ba. N-am primit decît... promi
siuni. Și e mare nevoie de lapte

Răzbunarea 
lăcomiei 
și necinstei

CONSTANȚA. — Un fapt 
ieșit din comun a produs vîl- 
vă zilele trecute la Cernavodă. | 
Opt ființe omenești și-au pier
dui viafa de pe urma lăcomiei 
și tendinței de acaparare a 
ceea ce nu le aparținea, ten
dință a cărei sferă s-a îngus
tat extrem de mult în socie
tatea noastră socialistă.

Dar iată cazul relatat de co
respondentul Ager preș pentru 

j V ețul Constanța — N. Si- 
\ .won : La 75 februarie o gar

nitură de tren formată din 25 
de cisterne, venind de la Con
stanța cu destinația Galați, a 
staționat timp de 7 minute în 
gara Cernavodă-Pod. Timp su
ficient pentru ca Elena Pan- 
tazie, Anastase O pre seu și 
Constanța Greavu și ai te 
„prietene" comune, care — du
pă cum a reieșit în faza pri
melor cercetări judiciare — își 
făcuseră o îndeletnicire coti
diană din a ,,controla" trenu
rile de marfă, înainte ca aces
tea să treacă peste marele 
pod, și de a ,,aduna diverse 
rămășițe", să-și exercite ne
corectele lor apucături. Rînd 
pe rînd ele au desfăcut ca- 
neaua fiecărei cisterne, pînă 
cînd, dintr-un vagon cisternă 
a început să curgă un lichid 
pe care sus-numitele s-au gră
bit să-l colecteze în vase dina
inte pregătite. Seara, în fami
liile acestor femei întreprin
zătoare s-au încins adevărate 
chefuri, la care au fost pre- 
zenți mai mulți invitați.

De pe masă n-a lipsii prada 
— lichidul colectat în decursul 
celor 7 minute. Din păcate a- 
cesta a destrămat nu numai 
buna dispoziție de moment, ei 
a suprimat viața a opt oameni. 
Cele trei femei necinstite, co
pilul Relu Pantazie, Ion Mun- 
leanu, Iordan Ion, Săli Amel 
și Gavril Popescu au decedat 
prin intoxicare. Lichidul nu 
era o savuroasă licoare apar- 
ținînd zeului Bachus — ci al
cool metilic. Alte persoane 
abia au putut fi salvate de 
medici.

Fapta, care nu mai solicită 
credem alte completări, nu 
merită a fi deplînsă.

(Agerpres) 

aici. Mai ales acum cînd lipsește 
laptele praf.

Era o zi frumoasă, cu puțină ză
padă, cînd am vizitat Grafitul. In 
timp ce mă aflam la alimentara ve
niseră două mașini : una cu pîine, 
alta cu țigări. Numai șoferii care 
transportă produsele lactate moti
vează că nu pot urca dealul car
tierului. Și ce deal!... O nimica 
toată. Incredibilă afirmația lor. De 
remarcat și faptul că în lima de
cembrie magazinul primise lapte doar 
de două ori: în 2 și în 16 decem
brie. Vânzătorii de aici sînt plătiți 
după vînzare, așa că era cît se poate 
de justificată nemulțumirea lor. Ne
păsarea celor de la fabrica de 
lapte generează deci mari proble
me locuitorilor Grafitului și lucră
torilor de la magazinul alimentar.

De ce va fi oare așa de spinoa
să această... cale a laptelui ?! Aș
teptăm răspuns dinspre Livezeni. 
Unul... dulce că acolo e și acru...

D. GHEONEA |

Virusul comodifufii
și cosiștiio(a profesionala

(Urmare din pag. 1) 

încă 6 cadre medicale medii. Prin
tre acestea se afla și sora Ionică E- 
lena, după cum am mai spus, cu 
multă experiență în această muncă.

Neașteptat și categoric, sora Ionică 
Elena refuză. Conducerea insistă, i 
se propune o serie de avantaje — 
să lucreze doar în schimbul I, sau 
numai jumătate normă —, dar re
fuzul rămîne categoric. Ca urmare, 
de la 1 februarie, nu s-a mai pre
zentat la serviciu. Cazul e semni
ficativ. Conștiința profesională a 
dispărut complet și pe neașteptate. 
Virusul comodității a contaminat 
totul. Cele 290 de femei, salariate 
ale spitalului din Petroșeni, sînt 
indignate.

Revenirea mai este încă posibilă. 
Copiii, micuții suferinzi o așteaptă 
încă pe sora Ionică Elena să-i aju-

Becada șadourtor pentru femei
MAGAZINELE O.C.L.
PRODUSE INDUSTRIALE 

PETROȘENI 
sînt aprovizionate ca un bogat 

sortiment de;
— BATICURI DIN RELON
— MĂNUȘI DE PIELE

— COMBINEZOANE DIN FIRE
SINTETICE

— CIORAPI DIN FIRE SIN
TETICE

— ȚESĂTURI FANTEZI DIN
FIRE FINE

— MODEL DE PANTOFI DE
UN NOU FORMAT

M. M. - T. C. M. M.
CRUPUL DE ȘANTIERE VALEA JIULUI

Peiroșene

angajează muncitori pentru construcții industriale :

*— zidari
— dulgheri
— pavaturi
— muncitori uecalificați

Cei interesați se vor adresa la Grupul de șantiere
T.C.M.M, Valea Jiului Petroșeni, la serviciul personal, str.
Viitorului nr. 33.

Ședința de constituire 
a Consiliului provizoriu municipal 

Petroșeni 
al Organizației pionierilor

In cursul după-amiezii de ieri, 
în sala mica a Casei de cultură a 
sindicatelor, a avut loc ședința ple
nară pentru constituirea Consiliului 
provizoriu municipal Petroșeni a! 
Organizației pionierilor.

La ședință au participat tovarășii 
Negruț Clement, secretar al Comi
tetului municipal Petroșeni al 
P.C.R., prof. Vlad Ovidiu, preșe
dintele Consiliului județean Hune
doara al Organizației pionierilor, 
învățători și profesori.

Cu acest prilej a avut loc ale
gerea organului provizoriu al Con
siliului municipal Petroșeni al pio- 

te, să le aline durerile. Ca atunci... 
de mult, cînd îi zîmbeau mulțu
miți.

STAREA VHEFIII
In cursul zilei de ieri, vremea a 

fost umedă, cu cerul acoperit. Au 
căzut precipitații sub formă de la- 
poviță și ninsoare. La Petroșeni 
temperatura aerului a fost de mi
nus 2 g/ade (maxima) și de minus 

3 grade (minima), în timp ce la 
Paring a oscilat între minus 9 
grade și minus 7 grade. Grosimea 
stratului de zăpadă din masivul 
Paring : 81 cm.

PENTRU URCĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme în curs de ameliora
re. Temperatura aerului ușor va
riabilă.

— PARDESIE DIN ȚESĂTURI 
MODERNE

— POȘETE DIN P.V.C.
— UMBRELE
— CĂMĂȘI DE NOAPTE DIN 

FIRE SINTETICE
— BATISTE FINE DIN BUM

BAC MERCERIZAT
— ȚESĂTURI IMPRIMATE
— TAIOARE DIN ȚESĂTURI 

FANTEZI ETC. 

nierilor. întrunit în prima sa șe
dință plenară, Consiliu] municipal 
al Organizației pionierilor a ales 
ca președinte pe tov. prof. Nicu- 
lescu Vasile.

In expunerea făcută în fata ple
narei, tovarășul Negruț Clement a 
vorbit apoi despre sarcinile impor
tante ce revin Organizației pionie
rilor spre a-și aduce aportul la e- 
ducarea tinerei generații în spiri
tul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar, la for
marea copiilor ca cetățeni demni, 
viitori constructori ai vieții noi.

17.30 Curs de limba engleză 
(lecția a V-a).

17,58 Sumarul zilei.
18,00 Telecronica economică. 

Obiectiv fundamental: re
ducerea cheltuielilor de 
producție.

18.30 Pentru cei mici: Ala-Bala 
,,Povestea ceasului".

19,00 Filmul ,,O poveste".
19,10 Pledoarie pentru cultură 

— emisiune pentru tine
ret. Dezvoltarea învăță- 
mîntului general, mediu 
și profesional.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Transfocator.
20,45 Telecinemateca : Juarez. 

Film artistic cu Belle 
Davis și Paul Muni. Pre
zintă Ecaterina Oproiu.

22,55 Campionatul mondial de 
patinaj artistic. Proba de 
figuri libere — perechi, 
t ransmisiune de la Ge
neva.

24,00 Telejurnalul de noapte.

O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALE | 
Petroșeni

anunță clientela că a pus în vînzare prin 
toate raioanele specializate tradiționalele 

MÂRTH9OAIRE 
Vizitați magazinele O. C. L. Pro
duse Industriale bine aprovizionate

I. K. E. H.
aduce la cunoștința consumatorilor de energie electrică

următoarele: potrivit prevederilor H.C.M. 316/1956 furniza

rea energiei electrice pentru toate categoriile de consuma

tori se face

PE BAZĂ DE CONTRACT
încheierea contractelor se lace zilnic in cadrul progra

mului afișat la toate centrele de rețele.

La încheierea contractelor consumatorii casnici vor a- 

chlta șl taxa de anticipație (consumul prevăzut pe 90 de 

zile).

Incepind cu data de 15 mai 1968 centrele de rețele vor 

proceda la Încetarea furnizării energiei electrice consumato

rilor care ptnă la această dată nu și-au încheiat contractul 

sus-amlntit șl achitat anticipația legală.

PROGRAM
DE RADIO

Joi 29 februarie

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; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Matineu literar; . 10,00 
,,Așa-i jocul pe la noi"; 10,10 Curs 
de limba germană; 10,45 Program 
de cîntece; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cronica economică; 11,15 Re
cital de operă Ion Buzea; 11,30 
Cîntă Luminița Dobrescu și Valen
tin Baciu; 11,45 Sfatul medicului: 
Insomnia și abuzul de somnifere; 
12,00 Muzică populară; 12,15 Bule
tin de știri; 12,20 Notați-vă din pro
gramele noastre; 12,22 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intîlni- 
re cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Tot înainte; 14,35 Ra- 
dio-publicitate; 14,50 Orchestra Ray 
Conniff; 15,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 15,05 Cîntăreți 
ai plaiurilor noastre; 15,15 Cărți 
care vă așteaptă; 15,25 Selecțiuni 
din operete; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Prelucrări corale; 16,30 Răspun
deri sporite, decizii competente; 
16,50 Luminile rampei. Din specta
colele Operei române; 17,15 Ante
na tineretului; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică; 
18,15 Caleidoscop muzical; 18,30 
Dezbateri-sugestii; 18,45 Piese in
strumentale; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radio-magazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Oa
meni de seamă; 21,00 Expoziție de 
muzică ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Cîntă George Bunea; 22,30 Moment 
poetic; 22,50 Intîlnire cu jazz-ul;
23,30 Muzică de dans; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—5,00 Estrada noctur
nă. Buletine de știri și meteo-ru- 
tiere la orele 1,00; 2,00; 3,00 și 
4,00.

DEVA
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Congresul sindicatelor sovietice
MOSCOVA 27. — Coresponden

ță de la S. Podină : La Palatul 
Congreselor din Kremlin au înce
put lucrările celui de-al 14-lea 
Congres al sindicatelor sovietice.

La Congres participă 5 000 de 
delegați ai organizațiilor sindicale 
din întreaga Uniune Sovietică, de
legații sindicale din peste 80 de 
țări, reprezentanți ai Federației 
Sindicale Mondiale și ai Uniunilor 
sindicale internaționale.

Din țara noastră participă o de-

legație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al 
Permanent 
ședințele 
U.G.S.R.

Raportul
liului Central Unional al Sindica
telor din U.R.S.S. a fost prezentat 
de A. N. Selepin, președintele 
C.C.S. al U.R.S.S.

Prezidiului
al C.C. al P.C.R., pre- 

Consiliului Central al

de activitate al Consi-

GUVERNUL S.U.A. ÎNCLINA SPRE
INTENSIFICAREA RĂZBOIULUI
DIN VIETNAM

Capitala Vietnamului de sud continuă 
să se afle sub presiunea forțelor patriotice

@ Reședința guvernului a fost lovită cu obuze

Bilanțul sesiunii
Consiliului 
ministerial 
al O. U. A.

— Capi- 
continuă 

puternică 
care, în 

efectuat

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
In ciuda presiunilor crescînde ale 
elementelor moderate din Senat, 

Unite înclină 
războiului din 
corespondentul 

agenției Reuter,

cident — după cum se știe — ca 
pretext pentru începerea bombar
damentelor aeriene asupra R.D. 
Vietnam.

SAIGON 27 (Agerpres). 
tala Vietnamului de sud 
sa se afle sub presiunea 
a forțelor patriotice, 
cursul nopții trecute, au
bombardamente asupra aeroportului 
Tan Son Nhut și asupra altor punc
te strategice ale orașului. Șase o- 
buze de 75 mm au lovit reședința 
guvernului. Asupra aeroportului 
au fost lansate rachete de 122 ram. 
Exploziile au provocat în unele 
cazuri incendii.

Referitor Ia bombardamentul e- 
fectuat de patrioti asupra aeropor
tului, agențiile de presă remarcă 
aplicarea, de către autoritățile a- 
mericane, a măsurilor restrictive 
privind difuzarea informațiilor. Co
municatul american nu precizează 
decît că „baza de la Tan Son Nhut

a fost atinsă în cursul nopții tre
cute de cîteva rachete de 122 mm", 
fără a menționa pagubele materiale.

Luni seara au avut loc ciocniri 
între patrioți și așa-nuinitele forțe 
speciale americane, în provincia 
Hau Nghia, la 28 kilometri nord- 
vest de Saigon, în 
calității Trong Cong, 
tiera cu Cambodgia, 
re de Loc Ninh, la
nord-vest de Saigon. La Khe Sanh, 
o patrula de pușcași marini a că
zut într-o ambuscada organizată 
de patrioți, la aproximativ 250 m 
de fortăreață. Corespondentul agen
ției United 
Jack Walsh, 
ximativ 20 
fost uciși în

In ultima
o intensificare 
bardierelor strategice 
pra teritoriului sud-vietnamez. 
cursul nopții de luni și al dimine
ții de marți, bombardierele ameri
cane au efectuat
a șapte obiective, dintre care cinci 
în jurul bazei de la Khe Sanh.

apropierea lo
de lîngă fron- 
și în apropie- 
100 kilometri

Orientul Apropiai

Press International, 
menționează că apro- 

militari americani au 
această luptă.

vreme se semnalează 
a acțiunilor bom-

B-52 deasu-
In

că guvernul 
„sa intensifice 
cîștigarea răz-

Fulbright, pre-

guvernul Statelor 
spre intensificarea 
Vietnam, apreciază 
din Washington al
Sidney Weiland. Există dovezi fer
me ca se procedează în prezent la 
pregătirea opiniei publice ameri
cane pentru o întărire masivă a e- 
fectivului militar din Vietnam pes
te cifra de 525 000 oameni prevă
zută pentru anul 1968 — afirma co
respondentul. Luni, generalul Earle 
Wheeler, președintele Comitetului 
mixt al șefilor de stat major, a de
clarat la Bangkok 
S.U.A. intenționează 
escaladarea pînă la 
boiului".

Senatorul William
ședințele Comisiei senatoriale pen
tru probleme externe, criticînd ac
tuala orientare, a cerut Congresului 
să procedeze la o reexaminare pe 
scară largă a politicii administrației 
în Vietnam. Senatorul Mike Mans
field a îndemnat pe președintele 
Johnson să accepte apelul lansat de 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, privind suspendarea de că
tre S.U.A. a bombardamentelor a- 

• supra R.D. Vietnam ca un preludiu 
al unor convorbiri de pace. Asis
tăm în prezent, relevă corespon
dentul agenției Reuter, la acțiuni 
tot mai hotărîte ale elementelor 
moderate din Senat împotriva unei 
noi intensificări a războiului. A- 
cestea afirmă că Statele Unite 
au reacționat nechibzuit la inciden
tul care a avut loc în august 1964 
în golful Tonkin, folosind acest in-

Japo ni a:

In poziția Izraelului a intervenit 
o modificare față de negocieri

raiduri asupra

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). —• 
La Addis Abeba a avut loc o confe
rința de presă la care secretarul 
general al Organizației Unității A- 
fricane, Diallo Telli, a făcut bilan
țul rezultatelor celei de-a 10-a se
siuni a Consiliului ministerial al 
O.U.A., care și-a încheiat lucrările 
la 24 februarie în capitala Etiopiei.

Referindu-se la problemele deco
lonizării continentului, el a subli
niat că sesiunea a condamnat țările 
N.A.T.O. pentru colaborarea econo
mică comercială și militară 
tugalia, R.S.A. și Rhodesia.

In rezoluția cu privire la 
sia, Consiliul ministerial a ______
acțiunile ilegale ale regimului Ian 
Smith împotriva majorității popu
lației băștinașe a țării.

Secretarul general al O.U.A. a 
arătat că au fost adoptate mai mul
te rezoluții în legătură cu probîe ' 
mele colaborării interafricane \n 
domeniul economic, social și cultu
ral. Participants la sesiune au a- 
probat ideea adoptării unor măsuri 
practice menite să ducă la extinde
rea colaborării regionale a țărilor 
africane sub egida O.U.A.

cu Por-

Rhode- 
înfierat

(Agerpres). — 
; al Izraelului, 

declarație în 
cu misiunea 
secretarului 

Orientul 
Eban

IERUSALIM 27 |
Ministrul de externe 
Abba Eban, a făcut o 
parlament în legătură 
trimisului special al 
general al O.N.U. în 
propiat, Gunnar Jarring, 
arătat ca in poziția Izraelului 
ță de problema negocierilor 
recte a intervenit într-o oarecare 
măsură o modificare. „Sîntem gata 
pentru orice reuniune 
pe care îl 
cial al
O.N.U.".

Pe de
externe izraelian a relevat și fap
tul

va desemna 
secretarului

altă parte,

A-
a 

fă
cli

în orice loc 
trimisul spe- 
general al

ministrul de

că între Izrael și lumea arabă 
avut 
decît

au 
căi 
ring, cu 
discutate

loc contacte și prin alte 
prin intermediul lui Jar- 
prilejul cărora au fost 
problemele frontierelor și

ale păcii. Aceste contacte însă au 
avut un caracter de „sondaj", a 
subliniat Abba Eban. El a spus, de 
asemenea, că „Izraelul nu conside
ra încetarea focului și menținerea 
pe liniile de încetare a focului ca 
obiectivul sau final". Referindu-se 
la rezoluția Consiliului de Securi
tate, Eban a arătat că aceasta ar 
specifica stabilirea unor „frontiere 
sigure și recunoscute".

In legătură cu misiunea lui Gun
nar Jarring a făcut o declarație în 
parlament 
kol, care 
prezentat 
cretarului
mai o propunere privind procedu
ra formală a convorbirilor de pa
ce cu țările arabe dar si lista 
problemelor care ar urma să fie 
discutate".

și premierul Levi Esh- 
a arătat că „Izraelul a 
trimisului special al se- 
general al O.N.U. nu nu-

Azi se va întruni Consiliul de Securitate
NEW YORK 2? (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate se va întru
ni miercuri la ora 15,30 G.M.T. pen
tru a continua dezbaterile în legă
tură cu procesul de la Pretoria.

Reuniunea prevăzută pentru marți 
a fost amînată din cauza absenței 
secretarului general U Thant, care 
participă la o reuniune la 
Springs (statul Virginia).

Hot I

„Cazul Kuraishi• it

® CALCUTTA. — In localitatea Jalpaiguri, Ia
kilometri nord-est de
Poliția trimisă să pună 
denților, rănind peste

aproximai. / 240 
loc noi ciocniri studențești, 
a deschis focul împotriva stu-

Calcutta, au avut 
capăt dezordinilor 

50 de persoane.

— Șahiștii din 
iasă învingători 
împotriva unei 

de calcul. Ori- 
a fost or-

și experimentală al Acade- 
Științe a U.R.S.S. La între- 

au participai șahiști din 80 
înfruntînd raa- 

care cîș- 
o ma- 
ameri-

Q MOSCOVA. 
Ural au reușit să 
în meciul susținut 
mașini electronice
ginala întîlnire sportivă 
ganizată de Institutul de fizică teo
retică 
miei < 
cere
de orașe din Ural, 
șina electronică „M-20", 
ligase anul trecut meciul cu 
șină electronică de calcul 
cană.

După patru luni de joc,
„s-a recunoscut învinsă" după 
carea 19.

mașina
miș-

BJaiberg va
ei in 

sale
Vorbind la Universitatea 

Puerto Rico despre operațiile 
de transplantare a inimii, dr. Chris
tian Barnard a precizat, printre al-

® STOCKHOLM. — Un om 
care și-a pierdut nasul intr-un 
accident și l-a recăpătat cu a- 
julorul poliției și al medicilor. 
Alired Johansson, în vîrstâ de 
31 de ani, a iost adus la spi
tal după ce automobilul său 
a intrat intr-un semaior. Ac
cidentalul a intrat în momen
tul șocului cu capul in par
briz ș» 
cererea 
s-au reintorș la locui 
tului, unde au găsit nas- 
re a fost grefat apoi 
printr-o interesantă 
plastică.

$/-a retezul nasul. La 
chirurgilor, polițiștii 

'den- 
ca

ia hoc 
operQ'ii,^

părăsi spitalul

După o „vacantă" de mai bine 
de o săptămînă, Dieta japoneză și-a 
reluat lucrările. Deputății tuturor 
partidelor și-au reocupat locurile 
în băncile parlamentului pentru a 
examina în continuare problemele 
economice și politice înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni. 
Lucrările Parlamentului japonez au 
intrat în impas în momentul cînd 
deputății au trecut la examinarea 
proiectului de buget al țării. Re
prezentanții opoziției au insistat a- 
supra suspendării dezbaterilor pî- 
nă la elucidarea „cazului Kuraishi", 
ministru — în acel moment — al 
agriculturii și silviculturii. Intr-o 
declarație făcută presei acesta a 
afirmat că actuala constituție nu 
oferă „o bază fermă pentru inde
pendența tării", întrucît ea exclude 
folosirea forței militare pentru re
glementarea disputelor i 
nale și interzice Japoniei 
nave de război și arme
Această poziție a stîrnit 
le tuturor partidelor de 
care au cerut înlăturarea lui Tadao 
Kuraishi din guvern. După păre
rea majorității observatorilor, de
clarația lui Kuraishi ar fi trădat in

tenția partidului de guvernămînt de 
a modifica actuala constituție și de 
a deschide calea spre înarmarea Ja
poniei. Deputății partidelor de o- 
pozifie au declarat că nu vor parti
cipa la lucrările Comitetului pentru 
problemele bugetare dacă ministrul 
agriculturii și silviculturii nu va fi 
înlăturat din guvern. S-a cerut, de

de o clarificare a poziției guvernu
lui în problema înarmării Japoniei 
și introducerii armelor nucleare în 
țară. La reluarea dezbaterilor, pre
mierul, Eisaku Sato, președinte al 
Partidului liberal-democrat, a de
clarat că ,,Japonia intenționează să 
reglementeze disputele internațio
nale prin negocieri, fără să se re-

dez- 
tele- 
revi- 
Dietă 

adi
„cînd în

condiții necesare", 
cînd deputății liberali- 
vor putea întruni două 
voturile necesare revi-

în
și

De la F. ȚUIU
Corespondentul Agerpres la Tokio

internațio- 
să dețină 

1 nucleare.
1 proteste- 

opoziție,

deputaților liberal-demo- 
a relua dezbaterile paria- 
fără ca guvernul să fi dat 

asupra declarației lui 
au eșuat.

militare și să 
alte țări pe baza 
treburile interne, 
independentei" . 

acti-

tele, că Philip Blaiberg, a cărui 
sănătate evoluează favorabil, • va X 
părăsi spitalul Groote Shuur ime
diat după înapoierea sa în țară. Cu 

prilejul unui dineu oferit în cins
tea sa, celebrul chirurg a. respins 
unele critici în legătură cu opera
țiile pe care le-a efectuat.

Mari inundații 
în Argentina

Ploile torențiale care au căzut în 
ultimele zile în regiunea rîului 
Pilcomavo, în nordul Argentinei, 
au provocat mari inundații. Opt lo
calități sînt acoperite de apele re
vărsate. Mii de persoane au trebuit 
să fie evacuate.

asemenea, guvernului să-și preci
zeze poziția în aceste probleme. în
cercările 
erați de 
mentului 
explicații
Kuraishi,

Sub presiunea opoziției parlamen
tare și a opiniei publice, Tadao 

Kuraishi și-a prezentat demisia, ca
re a fost acceptată de premierul 
Sato. Cu toate acestea, observato
rii politici consideră că demisia lui 
Kuraishi nu a fost urmată de des
tinderea atmosferei în Dietă și nici

curgă la mijloace 
mențină relații cu 
neamestecului în 
respectului și

•Constituția reprezintă baza 
vității diplomatice, politice și de a- 
părare a Japoniei", a afirmat pre
mierul Sato, adăugind că „guver
nul său va adera 
pace și va apăra 
tie".

Dar, la numai o
ția premierului Sato, unul din li
derii partidului de guvernămînt, 
Takeo Fukuda, secretar general al

la o politică de 
actuala constitu-

zi după declara-

Partidului liberal-democrat, a 
văluit în cursul unui interviu 
vizat intenția sa de a propune 
zuirea constituției 
vor exista 
că, atunci 
democrați 
treimi din
zuirii constituției. Potrivit declara
ției sale, șeful guvernului împărtă
șește punctul său de vedere.

Declarația fostului ministru 
favoarea revizuirii Constituției
pentru înarmarea nucleară a Japo
niei, ca și recenta dezvăluire a iui 
Takeo Fukuda, au dus, după cum 
scrie ziarul „Japan Times", la lăr
girea și adîncirea în continuare a1 
,prăpastiei încrederii" între guvern 
și poporul japonez... Felul în care 
guvernul a abordat „problema Ku
raishi", care de fapt vizează unul 
din aspectele fundamentale ale po
liticii japoneze — apărarea și ar
mele nucleare, domeniu în care in
tențiile cabinetului japonez au fost 
și rămîn o necunoscută, a dovedit 
„lipsă de atentie față de opinia pu
blică". După părerea observatorilor 
politici în cursul actualelor dez
bateri parlamentare, deputății opo- 
'iției vor cere premierului Sate să 
clarifice deplin politica de viitor a 
guvernului și poziția sa fală de ac
tuala constituție a Japoniei.

INCIDENTE
ÎN INSULA MAURITIUS

Agenția Reuter transmite că' tn' 
Insula Mauritius au avut loc luni 
incidente între diferite grupuri re
ligioase. Autoritățile militare bri
tanice au deschis focul împotriva 
lor. Forțele de poliție sînt în pre
zent în stare de alertă.

TUNIS. — Un incendiu a dis- 
în întregime o fabrică de în- 

a firmei „Bata", care 
producea un sfert din întreaga pro
ducție de încălțăminte a Tunisiei. 
Pagubele sînt apreciate la aproxi
mativ 600 000 de lire sterline. Nu 
au fost semnalate victime datorită 
faptului că incendiul s-a produs lh 
timpul nopții.

trus 
calțăminte
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