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dame și bărbați, ro- 
și pălăriile tricotate 

dame, scurtele și pă- 
din P.V.C. etc.

din Petrila șl 
zilei

Vernisai

un examen pentru ■ alți dori
tori, ' care n-au putut -să 
înscrie pînă acum.

Realizarea și depășirea 
beneficiilor planificate 
Mai multă atenție înde
plinirii planului fizic de 
investiții1,35—1,40. Am 

iim cit mai fideli 
de lucru fixat, 

cu
adeseori.

prefabricatelor de la

stat ,,Valea

Mai intii ploile care 
ne-au ,,scutit" deloc. A-
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însemnări de pe un șaniier

/'J"xistă în creșterea spre 
'j cer a oricărui bloc 

cel pujin două mo
mente — de dimensiunea o- 
relor — încărcate cu o reală 
emoție: unul cînd, după po
runca visului, cu jaloane și 
sfori, se conturează funda
mentul a ceea ce va ii și al
tul care precede umplerea 
edificiului împlinii cu oa
meni.

Cunoștința cu brigăzile de 
zidari a celor doi foni, llca 
și Smaranda, s-a petrecut 
undeva spre finele acestui 
din urmă moment al înălță
rii blocului B 4 cu 40 apar
tamente, in cartierul 8 Mar
tie al Pelrilei. Specificarea 
voită la obiect invocă un ar
gument decisiv prin omenes
cul lui: pentru cel care îi 
dăruiesc clipe Îndelungi de 
trăire, cu .'neliniști și stră
danii, cu necazuri și bucurii, 
o construcție făurită e o 
creajie anume, poartă pece
tea unei 'distincții 
De pildă, pentru 
maistru Ion Bondoc 
gust '66 a absolvit
de maiștti constructori 
Deva) blocul B 4 este 
cui cu _ numărul 5 din 
sa, martor taci! al unui 
niment care i-a prilejuit
drie și satisfacție adincă. 
L-au primit in rindurile lor 
acei care au arătat iără o- 
dihnă — cum a fost și în 
frăminlatul din urmă timp — 
și aduc mereu dovadă că a- 
pără și clădesc atît de fru
mos destinul patriei: comu
niștii.

— Țin mult ca acest bloc 
să ia calificativul maxim. 
Cu regularitate, lună de lu
nă, s-au atins indici de de-

apatie, 
tînăru!

(in au- 
școata 

din 
blo- 

via|a 
eve- 
mî n-

pășire a normelor care ne-au 
mulțumii : 
căutat să 
graficului 
Constructorii au muncit 
tragere de inimă 
pentru urgentarea lucrărilor, 
au rămas și peste program 
— și, iată, vom da gata blo
cul cu 22 zile înainte de ter
men. Minerii petrileni fi aș
teaptă...

1 f aislrul punctului de lu- 
cru care îmi acordase
„doar două minute,

că-i grabă mare", le-a pre
lungit iă'.ă să-și dea seama:

— „Am avut și unele greu
tăți, 
nu 
poi s-a Intîrziat cu furniza
rea 
planșee. Am dus lipsă, oare
cum, de limplărie interioară 
și de schelărie. Dar oamenii 
n-au dat înapoi..

C~^tnd, neapucind să-i a- 
y dresez vreo vorbă, am 

făcut gestul de a ară
ta spre ei, vîrstnicul șef de 
brigadă, nu prea înalt, cu 
chipul blajin, a exclamai: 
„Sint harnici nevoie mare, 
băieții' meiVroiam să 
aflu initial ce fac acești oa
meni, meșterul Smaranda a 
Început prin a-mi spune cupi 
sînt. Neconcordanja, evident, 
îl avantaja...

Finisarea exterioară intra 
In ultimul episod. Se imbră- 
caseră pereții în praf de pia
tră, casa scării fusese deco
rată cu trafoare plăcut

Traian MULLER

(Continuare In pag. a 3-a)

ÎNTREABĂ POLITICS A PARTIDULUI
SI GUVERNULUI NOSTRU

Nucleul unic, mtetractiMl

Alonjelc pentru combaterea prafului de silicoză sînt cîntărite cu mare atenție 
și conștiinciozitate de către Demeter Ana de la■ laboratorul sectorului VI aeraj al mi
nei Petrila.

Examene 
de admitere

Ieri, la' toate secțiile Școlii 
de muzică și arte plastice 
din Petroșani, au început e- 
xamenele de admitere. Rit
mul, auzul muzical și apti
tudinile spre arta sunetelor 
sau a imaginilor plastice vor 
decide și vor stabili pe 
care vor urma cursurile 
ceste! școli, în paralel 
cele ale școlii generale.

In ziua de 14 septembrie, 
la această școală se mai ține

cei
a-
cu

In' sala' clubului U.J.C.M.
— Deva s-a deschis " 
poziție , cu i....— _ ...
mai reușite produse de artă 
populară,- tricotaje și maro-, 
chinărie, executate în cadrul 
cooperativelor meșteșugărești.

Amenajată cu mult gust și 
pricepere, expoziția adună 
roadele creației 
lor meșteșugari 
tatea județelor

Contribuția
,,Jiul" din Petroșani este -con

realizare ■ îi face cinste. Din
tre acestea distingem jerseele 

, pentru
chițele 
pentru 
lăriile

IN ZIARUL DE AZI

CADRAN
ECONOMIC

Librăriile 
cerințele 
Consemnăm 
Sport

Principiile politicii externe și In
terne a partidului și statului nostru 
sînt însuflețite de două imperative 
vitale care încheagă un nucleu unic 
indestructibil: desăvîrșirea edificiu
lui socialist în România și întărirea 
coeziunii țărilor socialiste, a prie
teniei și colaborării cu toate popoa
rele lumii. Marxlsm-leninismul dă 
trăinicie acestui nucleu.

Alături de întregul popor, fieca
re dintre noi dorește cu tot sufletul 
să trăiască în armonie și pace, să 
aibă și de-acum 
desfășurării 
în folosul 
și viitoare. Ultimele documente ela
borate de partid și de stat, și care 
au constituit substanța unor ample 
și responsabile dezbateri, alît în ca
drul unității noastre, cît și în colec
tivele strînse, pe secții și laboratoa
re — sînt ecoul necesar al acestor 
deziderate.

Adeziunea noastră totală la poli
tica înțeleaptă a partidului și sta-

și pace, 
încolo posibilitatea 

unei munci creatoare 
generațiilor prezente

tutui pornește din convingerea de 
neclintit că numai socialismul și 
comunismul acordă omului adevăra
ta libertate și demnitate.

Noi, colectivul de cercetători mi
nieri din cadrul Combinatului, ne 
angajăm a nu precupeți nici un e- 
fort pentru ca patfia noastră socia
listă, România, să crească și să în
florească.

Ing. Opriș Dumitru, șef serviciu 
cercetare-documentare; ing. Stanciu 
Vaier, șef secție cercetări minierei 
ing. Dula Aurel; ing. Dascălii Con
stantin, ing. Mustață Traian, ing. 
Ciinpu Virgil, ing. Rancea Gheorghe, 
lehn. Loy Zoltan, tehn. Rusu Ange
la, desenatoare Mateș Angela.

Convirajwere
neclintită

Realizări și perspective

LA ÎNCEPUT
DE AN FORESTIER

Interviu cu tov. ING. NICOLAE BADICA 
președintele comitetului de direcție 
al întreprinderii forestiere Petroșani

Ca om al muncii din România so
cialistă, aprob și sprijin din toată 
inima întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Că această politică este 
de apa vie 
nismului, că 
preocupările 
de grijă de 
legerile în 
state europene, de a restabili încre
derea și colaborarea între țări și 
popoare, de a contribui la unitatea 
sistemului socialist, la victori-a cau
zei păcii în lume — e o convingere 
deplină și nimeni și nimic 
poate clinti.

In numele colectivului 
muncă, asigurăm partidul 
nostru că vom face totul 
idealurile și năzuințele 
nostru pe calea construcției socialis
te să triumfe pe deplin I

a ideilor 
exprimă 

înțelepte 
a depăși 
relațiile

însuflețită 
marxi-sm-lenl- 
cu vigoare 
și pătrunse 

demn neînțe- 
dintre unele

nu ne-o

meu de 
și statul 

pentru ca 
poporului

Ing. Victor IÎ.OIU
șeful stației C.F.R. Petroșani

cooperatori- 
din majori

tarii.
cooperativei

Teatrul de
Jiului" Petroșani prezintă vi
neri, 13 septembrie 1968, la 
orele 18, la Palatul cultural
din Lupeni, poemul dramatic 
„Balada unirii". Prilej de e- 
vocare a celor mai semnifi
cative momente din lupta se
culară a poporului pentru 
înfăptuirea pe cale revoluțio
nară a unității naționale a

cretizată în produse a căror tuturor românilor.

f ■ . ' ■ ■ ...

INCONSECVENȚE Cartierul Aeroport din Petroșani
grațioase și pline de lumină.

acumulare de geometrii

Faptul că orașul nostru a 
făcut în primăvara și vara a- 
cestui an însemnați pași îna
inte, sub raport gospodaresc- 
edilitar, nu-1 contestă nimeni. 
Mîna gospodarilor noștri și-a 
lăsat urmele... mai vizibile ca 
oricînd, îndeosebi pe artera 
principală a orașului. Ne bu
cură, înainte de toate, stră
daniile pentru lărgirea străzii 
principale prin retragerea sau 
eliminarea gar
durilor și ame
najarea în dife
rite puncte ale 
peisajului 
tru 
unor 
ale

— a 
voare 
da mai largă, mai... aerisită, 
florile, vasele ornamentale a- 
șezate pe marginea șoselei, 
toate au darul să ne sporeas
că buna dispoziție, să incinte 
privirea pietonului. Dar avem 
motive și pentru insatisfacții. 
Ceea ce ne supără mai mult 
este că alături de strădaniile 
gospodărești-edilitare, sîntem 
martori și ale unor inconsec
vențe, ale unor mostre de su
perficialitate de imperfecțiune.

Doar două exemple. In pri
mul rînd 
de multă 
urmă cu 
reasfaltat 
diului Grupului II 
Cînd plouă — șl 
că plouă prea des 
me — trotuarul, denivelat încă

de la reasfaltare, se transfor
mă într-o adevărată baltă în 
care apa stă mult și bine spre 
regretul trecătorilor, nevoiți, 
mai ales seara, să calce pînă 
ia glezne în apă.

Al doilea exemplu: De cu- 
rînd a fost asfaltat și unu! 
din trotuarele străzii V. Roaita. 
Era și timpul! Surprinzător e 
însă faptul că asfaltatorilor li 
s-a terminat

nos-
citadin a 
noi spatii 

frumosului 
noi peluze,
de iarbă și flori. Stra- 

mai...

ci'tadlsi la colt 
strada N.

) 
') 
i
)

scuaruri, co

un fapt care supără 
vreme pietonii. In 
cîtva timp a fost .. 
trotuarul în fața se- 

construcții. 
adevărul e 
de o vre-

ÎNTREBARE: Cu riscul de 
a repeta lucruri cunoscute u- 
nor cititori, v-am ruga să ex
plicați de ce începutul anu
lui forestier decalează pe cel 
calendaristic cu 4 luni ?

tul favorabil desfășurării ritmice a 
activității și în condițiile zăpezilor 
abundente.

I. Care este bilanțul activi
tății economice a întreprinde
rii după 8 luni de muncă ?

bitumul și... ela
nul tocmai cînd 
mai aveau 
să asfalteze un 
metru pătrat 
din capătul tro
tuarului, 
cu
Bălcescu. La a- 

ceastă întretăiere, trotuarul a 
fost săpat mai de mult pen
tru pozarea unui cablu elec
tric. Intru amintirea isprăvilor 
lor, electricienii ne-au lăsat și 
o grămadă de pămînt și bolo
vani, chiar în mijlocul trotua
rului. Oare acum, o dată cu 
asfaltarea trotuarului nu pu
tea fi îndepărtată grămada de 
pămînt ? Nu putea fi asfaltată 
și această porțiune? Nici una 
nici alta nu s-a

Oare nici unul 
noștri nu trece 
sc-mpiedică de
care se împiedică 
de oameni ?

In orice caz, o 
invită la reflecții 
noștri 
crare,
fect, pînă la capăt ?

I. D.

Oare sofisticata noastră bunicuță 
Eva, ce figură o fi avut atunci cînd 
și-a dat seama de prostia cu mărul ? 
Mă gîndeam la răspuns și eram pe 
cale să zic „cu gura căscată" cînd 
răspunsul cel bun a venit ca desno- 
dămîntul din „Cinci purceluși" și 
ra-a pocnit exact în moalele capu
lui: „Cu buzele umflate".

Da, asta e cu totul altceva, pen
tru că pe atunci nu era expresia 
„ca la dentist" sau „afiș", pentru ■ ca 
Adam nu era dentist, iar afișe în para
dis nu erau, pentru că nu se inven
tase reclama comercială. Acestea au 
apărut mai tîrziu. Dar nu prea tîr- 
ziu. In orice caz înainte de naște
rea lui Pavel Maria și Medrea Maria 
din Lupeni și Minleoan Magda din 
Petroșani, trei demne urmașe ale 
Evei, mai ales în ceea ce privește 
urmările povestei cu mărul...

Cele trei Eve erau tare fericite 
și se poate spune că se simțeau cu 
adevărat ca-n rai. Se bucurau 
ele de roadele pămîntului dar
prăjindu-se la soare, ci la neonul 
localurilor și a sălilor dț dans iar 
Adam nu mai era cel cu coasta, ci 
cel cu plata. Asta nu de alta dar 
pentru că : „Așa sîntem noi moder
ne. Progresăm, dragă, ce să fa
cem ?“

Dar în una din zile fiecare a gă
sit unul sau mai mulți Adami, care 
erau mai puțin gentlemeni decît pri
mul și mai mult... Dar să lăsăm, pen
tru că, vorba aia „Fiecare sac își 
găsește peticul" I Numai că cele trei 
dive au ieșit cam șifonate din a- 
ceastă peticeală și din bibilici tru-

fașe au devenit curci plouate, sau 
mai neaoș zis victime ale unor in- 
Irac [tuni de viol.

Evele noastre sînt însă ființe sim
țitoare și așa se repetă și de astă- 
dată păcatul originar.'Viața-veșnică 
promisă are forma unei declarații de

ONOARE
ȘIFONATA“ 0513

și 
nu

făcut.
dintre edilii 
pe aici, nu 
pietrele de 

zilnic mii

întrebare 
gospodarii 

Cînd se execută o lu
de ce nu se face per-

unei cereri de căsătorie 
umbra... gratiilor. Alteori 
mai prozaică a unor pro- 

sînt
străbunicei! 

unor aseme- 
deci,

amor și a 
făcută la 
are forma 
misiuni de sume de bani care
tentante ca și mărul

Cum să dai crezare
nea promisiuni ? E adevărat, 
că lotul a fost din... dragoste?!

— Dacă el (curios e că
„EL" a fost in mai

timp)
așa mult, de ce să

și eu ? Apoi, auzi dragă ce

cazurile
xemplare în același 
bește 
besc
de bani are 1

în toate 
multe e- 
mă iu- 

nu-1 iu-

RÂSPUNS : Stabilirea anului fores
tier are la bază caracteristicile pro
cesului de producție în această ra
mură, în sensul că bunurile lemnoa
se sînt puse în circuitul economic 
dintr-un mijloc de producție (ar
bori) aflat sub influența puternică 
a factorilor naturali. Intrucît peri
oada optimă de vegetație a speciilor 
indigene este 1 mai — 31 august, 
perioadă în care exploatarea ar a- 
duce prejudicii semințișului și pu- 
ieților, se impune efectuarea ex
ploatării în intervalul 1 septembrie 
— 31 decembrie, perioadă în care 
senrințișul 
vegetație, 
exploatare

Un alt
calarea anului forestier este de a 
se putea pregăti producția mai bine 
pentru iarnă. Apropierea anotimpu
lui rece declanșează o campanie de 
pregătiri menită să creeze chiria

este ieșit din sezonul 
iar pagubele produse 
sînt minime.

aspect care a impus

de 
de

de-

ana

REFLECȚII

Spre deosebire de alți ani, în 
bilanțul ac-

R. 
primele 8 luni din 1968 
tivității noastre este mult mai bun. 
Planul de producție marfă vîndută 
și încasată s-a îndeplinit în propor
ție de 103,4 la sută, planul la pro
ductivitatea muncii s-a realizat în 
proporție de 100,1 la sută. Rezultate 
favorabile s-au înregistrat la pro
ducția fizică, obținîndu-se depășiri 
la 19 sortimente din 22 planificate. 
S-au produs, peste plan, 520 mc 
bușteni de rășinoase, 730 mc lemn 
de mină, 640 mc celuloză rășinoase 
și fag, 725 mc lemn construcții ru
rale, 3 700 mc lobde industriale, 460 
mc cherestea și altele. S-a realizat 
planul anual la stîlpi de fag, bile-

Interviu consemnat de
Francisc VETRO

(Continuare in pag. a 2-a)

La sfîrșitul sezonului 
turistic estival

Mercurul termometrului, cortina 
de ceață plumburie ce s-a lăsat 
te munții din jur, secondate de 
viziunile meteorologice nu prea 
timiste ne fac să acceptăm, cu

pes- 
pre- 
op- 
re-

care
s-a 

mai

Astfel apare miracolul unei noi 
declarații și în locul furtunii dez
lănțuite, apare o blajină oaie, 
declară cu seninătate că totul 
petrecut cu voia ei, din cea
pură dragoste! Că autori au fost 
mai mulți, n-are nici o importantă, 
toate cele trei Eve ale noastre iu
besc la nebunie pe unul din ei și 
pentru acesta au fost în stare să 
facă orice I

Că din întîmpiaro noul Adam este 
însurat și că și Eva mai are o că
sătorie încheiată și că deci 
siunea .... ....... ..
apă de ploaie, nu are nici o impor
tanță în fața unei iubiri așa 
valnice și pătimașe !

Iată însă că cineva nu crede tn 
dragostea de acest gen și cînd A- 
damii văd că acum pe pămînt mal 
sînt și alte persoane decît Eve nai
ve, revin la vechea stare și uită 
toate promisiunile făcute. Cînd stra
tagema Teușește totuși, Adamii au 
motive, între care și declarația fer
mă a Evelor cu privire la dragostea 
manifestată și față de alții pentru 
a reduce la zero obligațiile asumate.

Așadar, bibilicile sînt din nou curci 
plouate, pentru că mintea de bibili
că e totuși cam puțină. Așa 
ruie cele mai 
ajunge cu 
cuvînt așa 
Acum sînt 
zele umflate la

Eve, mărul e
zii 1 Nu uitați!

cu căsătoria este un

frumoase vise, 
onoarea șifonată, 
te faci de rîsu 
sigur:

ieșirea din paradis 1 
simbolul căinței ttr-

promi- 
fel de

de nă-

se nă- 
așa se 
într-un 

lumii,
era cu bu-

Horia NELEGA

Remarcabilă 
personalitate 
artistică

gret, un adevăr incontestabil. Sezo
nul turistic estival e pe sfîrșite. Du
pă o vară capricioasă care a răs
turnat mai la fiecare început de lună 
planurile îndrăgostiților oe frumuse
țile naturii, care a impus de nenu
mărate ori schimbări de itinerarii, 
un ultim tur prin masivii Retezat și 
Paring, prilejuiește cristalizarea unor 
concluzii privind sezonul turistic.

Cercetînd registrele de evidență 
de la cîteva cabane din munții ca-, 
re ne-nconjoară, ni se întărește și 
mai mult convingerea că o bună 
paite din locuitorii Văii Jiului sînt 
prieteni nedespărțiți ai frumuseților 
peisajului nostru 
pădurile noastre 
rile ce străjuiesc 
leag jian, că un 
mină" 
munți depășește orice alt mijloc 
cunoscut de fortificare, de deconec
tare. Mai aflăm, 
lelor acestor 
aceasta (cu 
amatorii de 
za" Lupeni 
rămas fideli 
ale Retezatului. încă ne este vie în 
memorie vestea care anunța un act 
plin de noblețe, cutezanță și dragos
te nețărmurită pentru pămîntul na
tal. In cinstea Centenarului mineri
tului, un grup de turiști de la mi
na Lupeni a așezat o placă come
morativă pe cel mai înalt vîrf din 
Retezat.

Stînd de vorbă cu oricare dintre 
cei re cutreieră în lung și-n lat fal
nicii noștri munți, ei găsesc întot- . 
deauna argumentul „forte" pentru ca 
să te convingi de utilitatea petre
cerii timpului liber în cadrul natu
ral, că această îndeletnicire fortifi-

Ansamblul artistic al Unim 
nii generale a sindicatelor din 
România este bine cunoscut 
pretutindeni, la noi în țară. 
Peste hotare de asemeneâ. 
După timpuriile și răsunătoa
rele-! succese, prestigiul aces
tui ansamblu a crescut an dp 
an. confirmat de prezența sa, 
atît de solicitată, în toate oră
șele țării.

In concert-speclacolul „DIN / 
TOATĂ INIMA", prezentat du
minică seara in fața specta
torilor din Petroșani, artiț/lii 
bucureșteni ne-au înfățișat; o 
artă, am putea spune fără/re
zerve, de înaltă clasă.

Momentele coregrafice (și în 
special introductivul „Dans 
străbun") cizelate la extrem, 
profilurile solistice, nuanțate 
și colorate cu subtilitate, pre
cum și programul orchestre
lor (de muzică ușoară și 
populară) au oferit spectatori
lor momente de profundă de
lectare, momente pe care di
vertismentul facil nu le oferă.

Sub bagheta dirijorului VIC
TOR POPESCU, artist emerit, 
orchestra ansamblului a susți
nut ireproșabil crîmpeiele de 
istorie românească (în momen
tele coregrafice), într-o admi
rabilă tratare

Audiind 
vocali de 
cultîndu-i 
COCRIȘ,
LAM și pe fosta vulcăneancă 
IENUȚA MERIȘOREANU, cu 
repertorii noi, „nelocite", cîn- 
tînd cu atita dezinvoltură, cu 
atila acuratețe a intonațiilor, 
am înțeles că interesul, aten
ția spectatorilor poate fi men
ținută numai printr-o integrare 
perfeclă-n rol, întocmai ca a 
artiștilor de proză.

Pentru că și lucrarea fol
clorică, enunțată vocal în fața 
microfonului, trebuie 
simțită lăuntric.

Membrii Ansamblului 
tic al U.G.S.R. au auzit
mai auzi elogii din cele 
variale, vor cunoaște . desigur 
în continuare succese răsună
toare. Pentru că merită ! Pen
tru că constituie un 
unitar, cu talente în 
flores^ență, constituie o remar
cabilă personalitate artistică.

In Petroșani vor fi bineve- 
niți oricînd. Ii vom primi lot 
cu sala arhiplină 
spectacolul 
vom găsi 
găzduim și 
condiții mai

contemporană, 
programul soliștilor 

muzică populară, as- 
pe CONSTANTIN 

pe FLORINA VAR-

montan, că iubesc 
seculare și piscu- 
acest minunat me- 
„sfîrșit de săptă-

sau o vacanță petrecută în 
orice

prin mijlocirea fi- 
registre, că nici în vara 
toate capriciile vremii) 
drumeții de la „Visco- 
nu s-au dezmințit. Au 
potecilor întortocheate

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare în pag. îi-a)

trăită,

ar tis 
și vor 

mai

ansamblu 
plină e-

artistică.

ca și la 
trecut. Și, poate 
posibilitatea să-i 
să-i ascultăm în 

corespunzătoare.

V. T.

VREMEA
Ieri, temperatura 

rului la Petroșani a 
grade. Temperatura 
do plus 9 grade.

maximă 
lost de 
minimă

a ae- 
plus 15 
a fost

DE AZI :IN CURSUL ZILEI 
instabilă, cu cerul mai mult 
rit. Precipitații slabe.

Vreme
acope-
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La E. M. Aninoasa

Mai multă atenjîe

In perioada scursă de Ia începu
tul anului, întreprinderile șl organi
zațiile economice din Valea Jiului 
au obținut rezultate însemnate în ac
tivitatea lor, fapt ce a determinat 
consolidarea, în continuare, a baze
lor tehnico-materiale, creșterea în 
ritm susținut a producției Indus
triale. Rezultatele dobîndite au per
mis sporirea necontenită a acumu
lărilor. Din documentele de partid 
reiese elocvent sarcina șl datoria 
patriotică ce o au întreprinderile în 
vederea realizării acumulărilor ca 
unică sursă pentru dezvoltarea șl 
consolidarea economiei noastre na
ționale. In cuvîntarea rostită la Lu- 
pent cu ocazia sărbătoririi Zilei mi
nerului și Centenarului Industriei 
carbonifere din Valea Jiului tovară
șul Nlcolae Ceaușescu arăta i „In 
domeniul repartiției trebuie să ți
nem seama de posibilitățile actuale 
ale economiei, de înalta «>b11gatie 
patriotică — înțeleasă de pepoTui 
nostru cu profund simț de respon
sabilitate — de a asigura acumu
lările pe care le solicită dezvolta
rea rapidă a economiei, de a așeza 
astfel o bază solidă bunăstării ge
nerațiilor de astăzi șt de mîine".

Colectivele de muncă din între
prinderile pendinte de Filiala Băncii 
Naționale din Petroșani an pus în 
practică sarcinile trasate de partid, 
fapt ce se reflectă în finalitatea e-

Secțla de mecanică grea de 
Ia U.R.U.M. Petroșani a fost 
dotată cu o morteză B 5 100, 
cu ajutorul căreia se pot mor- 
teza piese cu diametrul de pînă 
Ia 8 000 mm.

La în
(Urmare din pag. 1)

manele, traverse înguste, lobde dis
tilare.

O contribuție însemnată la reali
zarea planului sortimental a adus-o 
folosirea rațională a utilajelor. La 
doborît-sectionat cu ferăstraie me
canice, planul s-a realizat în pro- 
rent de 107 la sută doborindu-se 
mecanic, în plus, 9 970 mc masă lem
noasă. La scos-apropiat cu funicula- 
rele și tractoarele planul s-a reali
zat în procent de 106 la sută rezul- 
lînd un plus de 12 300 tone/km; a- 
ceasta a adus economii la prețul 
de cost în valoare de 332 000 lei.

Un accent deosebit s-a pus în a- 
ceastă perioadă pe lucrările de In
vestiții ceea ce a făcut ca în pri
mele 8 luni să realizăm planul la 
țoale acțiunile planificate la acest 
compartiment.

I. V-a găsit pregătiți acest 
început de an forestier ?

R. Pregătirea pentru perioada de 
iarnă a făcut obiectul preocupări
lor noastre chiar de la începutul a- 
nului calendaristic. Pregătirile au 
constat în : Amplasarea masei lem
noase în unități de producție acce
sibile. Executarea drumurilor fores- 

D. PĂTRĂȘCOIU 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii Naționale 

conomico-financiară a eforturilor 
tehnice, materiale șl umane anga
jate în lupta pentru îndeplinirea 
prevederilor planului de stat. Este 
concludent din acest punct de vede
re faptul că planul producției mar
fă vîndută șl încasată — producție 
acceptată de beneficiari, intrată în 
circuitul economic șl care asigură 
formarea beneficiilor — a fost rea
lizat st depășit. O Influentă favora
bilă asupra benef'ciului a avut-o 
acțiunea privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii, ren
tabilizarea întreprinderilor și produ
selor, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție si alte măsuri cu 
efecte pozitive asupra Indicatorilor 
financiari.

Ca urmare a acestor măsuri pla
nul de beneficiu la activitatea to
tală pe primele 7 luni ale acestui 
an a fost depășit de următoarele 
întreprinderi: I. E. Paroșeni ( + 1 641 
mii lei), I.C.O. Petroșani (4- 995
mil lei) ele. Iar F.F.A. „Viscoza" Lu
peni șl I. F. Petroșani au realizat 
economii la dotațiile planificate de 
659 mii lei, respectiv, 893 mii lei. 
Totuși trebuie să arătăm că cele
lalte întreprinderi nu și-au realizat 
beneficiile planificate. Astfel au Tă- 
mas restanțiere: C.C.V.J. Petroșani 
cu 4 233 mii lei, O.C.L. Alimentara 
Petroșani cu 716 mil lei, T.A.P.L.

cepul
tiere s-a făcut atît pentru parche
tele care se atacă la 1 septembrie 
cit și pentru cele ce se atacă la 1 
ianuarie, cum sînt drumurile auto 
de la Izvor-Sașa, Sălătruc, Voevodu, 
Pîrîul Ursului. Din totalul de pro
cese tehnologice necesare au fost 
stabilite 33. Proiectarea și executa
rea instalațiilor de scos-apropiat. 
S-au executat 8,5 km drumuri de 
tractoare, 7 funiculare pretum și 6 
cabane. Procurarea utilajelor nece
sare. S-au adus 40 ferăstraie meca
nice, 8 motoare Wyssconsin pentru 
funiculare și o mașină de încărcat 
în depozitele finale. S-a stabilit ne
cesarul de muncitori și utilaje pe 
fiecare parchet în parte trimilîndu-se 
delegați pentru recrutarea lor. Au 
fost reparate și revizuite cabanele 
și instalațiile, iar la exploatarea Bi- 
lugu s-au construit 8 apartamente 
pentru familiști unde vor fi repar
tizați muncitori (de bază și mecani
zatori.

!I. Spre ce acțiuni se vor 
concentra forțele colectivului 
în următoarele luni ?

R. Pentru ca în anul următor pla
nul de producție să se realizeze în 
condițiuni optime, comitetul nostru 
de direcție a ajuns la concluzia că 

Petroșani cu 515 mH lei, I.G.R.T.I. 
Petroșani cu 499 mii Iei, cooperati
va „Jjul" Petroșani cu 286 mii Iei, 
lucru ce a dus la nerealizarea be
neficiilor planificate per total muni
cipiu cu suma de 3 150 mii lei.

Situația reclamă măsuri concrete 
menite să aducă sporuri de benefi
cii pentru recuperarea restanțelor. 
Așa de exemplu, la C.CV.J. ■ să se 
persevereze pentru Îndeplinirea sar
cinilor la toate sortimentele prevă
zute în planul financiar. La orga
nizațiile comerciale trebuie să se 
pună accent pe reducerea cheltuieli
lor de circulație și, în special, în
cadrarea în prevederi la cheltu
ielile de transport. Și In cadrul co
operativelor meșteșugărești există 
secții nerentabile sau secții care nu 
ajung la rentabilitatea planificată, 
lucru ce dovedește existenta unor 
defecțiuni în organizarea, conduce
rea și prestarea serviciilor respec
tive.

In lunile care urmează este Im
perios necesar să se asigure Înde
plinirea sarcinii stabilite de condu
cerea partidului ca pină la sfîrșitul 
anului pierderile planificate să fie 
eliminate. Șl aceasta pe baza anali
zei temeinice în toate întreprinde
rile și organizațiile economice de 
stat sau cooperatiste a rezultatelor 
obținute în domeniul rentabilizării 
activității economice, a măsurilor 
concrete pentru creșterea eficienței 
fiecărei unități product've șl fiecă
rui produs, a productivității muncii 
și reducerea în continuare, a prețu
lui de cost.

Adunările generale ale salariatl- 
lor care s-au tlnut recent, hetărî- 
rile stabilite, munca zilnică a or
ganizațiilor de partid șl a comite
telor de direcție ne dau convingerea 
că pînă la sfîrșitul anului se vor ob
ține rezultate din cele mai bune în 
realizarea acumulărilor bănești pla
nificate în general șl a beneficiilor 
în special.

Pentru desfășurarea normală 
a activității de producție se 
impune respectarea cu stric
tele a normelor de tehnică a 
securității muncii de către fle
care lucrător. In acest fel se 
prelntimpină accidentele, dez
organizarea locului de muncă, 
se evită timpii pierdufi pen
tru remedierea ștrangulărilor. 
Uneori se intimplă insă ca 
unii, intenționat — sub scuza 
că nu-s de azi in mină — 
sau din necunoaștere, să în
calce prescripțiile de protec
ția muncii, accidentindu-se ori 
puntnd în pericol activitatea 
celorlalți ortaci din abataj.

La mina Uricani astfel de ca

de an forestier
va trebui să ne îndreptăm atenția 
asupra următoarelor probleme :

1. Extinderea exploatării în trun
chiuri și catarge la cît mai multe 
parchete, în așa fel ca, pînă în 1970, 
această tehnologie să se aplice în 
toate parchetele. Rezultatele obținu
te pînă la 1 septembrie confirmă 
utilitatea acestei metode, deoarece 
parchetele se lichidează în termen, 
se mărește indicele de utilizare al 
masei lemnoase cu circa 3 la sută, 
crește greutatea lemnului de foc și 
se elimină necesitatea folosirii de 
muncitori specializați pe faze.

2. Permanentizarea muncitorilor și 
in primul rînd al celor calificați. 
In acest scop, în 1967 s-au construit 
blocurile de la Bilugu, s-a terminat 
un bloc cu 8 apartamente la Bula, 
iar în anul viitor urmează să con
struim locuințe Ia Arcanul. Scopul 
pe care-1 urmărim este ca să asigu
răm, treptat, permanentizarea unui 
nucleu de muncitori calificați pentru 
fiecare exploatare forestieră.

3. Una din problemele care fră- 
mînlă întregul colectiv al întreprin
derii noastre este acțiunea de renta
bilizare. Urmarea acestei acțiuni, în
cepută în anul 1967, a fost că am 
reușit ca sa reducem dotația de stat 
de la 2 500 000 lei, în 1967, Ia

La realizările obținute în a- 
cest an de către colectivul 
E. M. Lupeni, pe lingă cele
lalte sectoare productive ale 
minei o contribuție însemnată 
a avut și sectorul de trans
port. Aprovizionarea Ia timp 
a brigăzilor de la abataje 
pregătiri și lucrări de investi
ții cu vagonete goale și ma
teriale, a stat mereu în aten
ția conducerii sectorului XII.

Astfel, planul de transport 
a fost îndeplinit în proporție 
de 103,1 la sută, obținîndu-se 
un plus de 80 383 tone kilo
metrice față de plan. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 
9,2 la sută, iar prețul de cost 
pe tona kilometrică a fost 
mai mic față de indicatorul

SECTORUL DE TRANSPORT, 
verigă importantă 
în activitatea minei
prevăzut cu 0,39 lei, realizîn- 
du-se o economie pe primele 
șapte luni de 31 349 lei.

Ca urmare a raționalizărilor 
aplicate pentru scurtarea tra
seelor de transport a vagone
telor cu steril Ia haldă, pe 
lingă faptul că au fost redu
se posturile care se prestau 
la descărcarea sterilului, coe
ficientul de rulaj al vagone
telor a crescut de la 1,28, cit 
ar fi reclamat volumul de 
transport planificat, la 1,36. 
La creșterea coeficientului de 
rulaj a contribuit în mare 
măsură și funcționarea în trei 
schimburi a instalației de cu
rățat vagonete.

Analizîndu-se activitatea de
pusă și sarcinile viitoare ale 
sectorului de transport legate 
de sarcinile de producție cres- 
cînde ale întregii mine, an 
fost preconizate o serie de 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea activității, Ia eli
minarea unor deficiențe care 
se mai fac simțite. Astfel, prin 
introducerea locomotivelor e- 
lecfrice cu troleu la orizontul 
480, pe transversala nr. 3, în 
locul locomotivelor tip LAM- 
80 se va reduce personalul

încălcările N.T.S. 
nu pot fi justificate
zuri stnt destul de dese, lată 
clteva exemple edificatoare.

Minerul șef de schimb Moa- 
ter Procopie nu a montat tu
buri de aeraj pină Ia ort. Ca 
urmare, din cauza aera/ului 
necoreșpunzător concentrația 
de metan a crescut la 5 la 
sută, lucrul desfășurindu-se 
totuși în aceste condiții foarte 
periculoase.

Tot la sectorul III Țărmure

800 000 lei în 1968. Pe primele 7 
luni ale anului 1968 s-a înregistrat 
o economie la dotatie de 854 000 
lei, existînd toate perspectivele de 
a se recupera și diferența pînă la 
800 000 lei. O contribuție importan
tă în rentabilizarea întreprinderii 
au adus-o sortimentele livrate la ex
port — toate fiind rentabile. In pri
mele 8 luni ale anului, sortimentele 

de deservire cu trei posturi 
pe zi. înlocuirea locomotive
lor LDM-45 A cu locomotive 
Diesel la traversările nr. 1 șt 
2, orizontul 480, va spori e- 
conomiile la prețul de cost. 
Prin montarea celei de a doua 
mașini de curățat vagonete, 
parcul de vagonete va putea 
fi utilizat șl mai rațional scă- 
zînd in același timp tara me
die pe vagonet. In vederea 
creșterii cointeresării materiale 
a muncitorilor de la șala de 
piatră, se propune introduce
rea normelor cu motivare teh
nică. De . asemene?, acoperi
rea macazelor în circuitul de 
la suprafață ai vagonetelor 
goale, acoperirea totală a gă
rii vagonetelor pline, repara-

rea și revizuirea cuptoarelor 
de încălzire a aerului de la 
puțul Ștefan și nr. 12 stnt 
măsuri menite să împiedice 
ștrangularea transportului în 
anotimpul de iarnă. In același 
timp, au mai fost preconizate 
o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de securitate a muncii.

Măsurile propuse au și în
ceput să fie aplicate și vor 
contribui cu siguranță Ia îm
bunătățirea continuă a trans
portului, la satisfacerea nece
sităților de vagonete goale și 
materiale ale tuturor brigăzi
lor minei.

Se impune, însă, conducerii 
sectorului de transport o mun
că mai insistentă pentru îm
bunătățirea disciplinei, pentru 
eliminarea absențelor nemoti
vate și respectarea de către 
întreg personalul sectorului a 
normelor de tehnică a securi
tății muncii. Numai astfel în 
toate compartimentele de ac
tivitate ale sectorului de trans
port al minei lupeni rezulta
tele vor fi la înălțimea sarci
nilor.

R. S.

Vasile, Baliș Carol, Vișan Du
mitru, Rus Constantin, mineri 
șeii de brigadă, nu au respec
tat monograiia de armare.

Domocoș Avram, vagonetar 
la sectorul II, a fost găsit la 
front cu rechizite de fumat. 
Drept pedeapsă a fost retrogra
dat pe timp de-o lună și trans
ferat Ia depozitul de lemne de 
la suprafață. Uneori nerespecta- 
rea N.T.S. poate genera avarii.

pentru export au fost realizate și de
pășite dîndu-se peste plan 1 010 mc 
masă lemnoasă.

Comitetul nostru de direcție con
sideră că prin lucrările executate 
pînă în prezent, prin aplicarea mă
surilor preconizate a fl realizate în 
următoarele luni, în anul viitor sar
cinile de producție vor fi realizate 
în mod ritmic, la toți indicatorii.

îndeplinirii planului 
fizic de invesfifii

îndeplinirea ritmică a planului de 
investiții, reclamă menținerea unei 
permanente corelații între planul va
loric și cel fizic, evitîndu-se astfel 
întîrzierl in executarea unor lucrări 
importante, dar cu valoare mai mică.

La E. M. Aninoasa planul valoric 
al lucrărilor de investiții în regie 
a fost depășit pe opt luni cu 1 185 mii 
lei, în vreme ce la planul fizic nu s-a 
realizat 288 ml de lucrări miniere. 
Acest dezacord a fost generat de ac
tivitatea din trimestrul II și III, 
cînd n-a fost îndeplinit nici pla
nul productivității muncii, cu toate 
că realizările medii ale brigăzilor 
în această perioadă sînt de 105,9 la 
sută fată de plan.

Intre cauzele acestor neconcor- 
danțe -'dintre realizările valorice șl 
cele fizice, precum și ale neîndepll- 
n.irli planului productivității muncii 
amintim: din cauza emanațiilor pu
ternice de metan, în galeria trans
versală principală, orizontul 10 Pri
boi, s-a lucrat în condiții grele, din 
luna august lucrările fiind de altfel 
oprite. De asemenea, galeria trans
versală principală de la orizontul 
10 Aninoasa înspre puțul auxiliar 
sud, în trimestrul II și III a fost 
oprită din cauza condițiilor grele 
de aeraj. Executarea lucrărilor de 
montaj au salvat realizarea planu
lui valoric în vreme ce depășirea nu
mărului mediu scriptic de munci
tori planificați a influențat negativ 
productivitatea muncii.

In același timp, planul trimestrial 
al forțelor de muncă a fost modifi
cat de către C.C.V.J. în mal multe 
rtnduri, producînd nu o dată nedu
meriri. Astfel, la 81 martie 1968 cu 
adresa nr. 5 484 exploatarea a pri
mit planul modificat pe trimestrul 
I Iar la 29 iunie cu adresa nr. 11 128 
modificările de plan pe trimestrul 
II. Ne Întrebăm ce măsuri poate lua 
exploatarea în asemenea cazuri fată 
de modificările prescrise. Astfel, în 
planul Initial al trimestrului II, pen
tru luna mai a fost planificat un 
efectiv de 88 muncitori ca în pla
nul din 29 iunie, numărul acestora 
să crească Ia 114 muncitori. Nu-f 
oare defectuos acest sistem de lu
cru ? Ce justificare aduc oare cel 
caîe modifică planul după ce s-a 
încheiat perioada de activitate res
pectivă ? Să fie vorba de c nouă 
metodă de organizare și planificare? 
Banca de investiții n-are nimic de 
obiectat ?

Oricare ar fi situația, planul de 
investiții trebuie îndeplinit în așa 
fel ca între realizările fizice șl cele 
valorice să se păstreze corelația ne
cesară. In acest sens tov. Ing Brin-

Așa s-a lnlimplat clnd 'Ru- 
foiu Iustin și Zupram Nicolae, 
semnaliști principali la puful 
auxiliar, și Dălică Gheorghe 
semnalist II, s-au jucat de-a 
semnalele. Din cauza semna
lelor neregulamentare, mecani
cul dezorientat a executat ma
nevre greșite, fapt ce a dus 
la njperea a trei ghidaje in 
dreptul rampei Ia orizontul 
580. Exemple de acest fel sînt 
multe. Aceasta înseamnă că 
îmbunătățirea activității de 
proteefie a muncii trebuie să 
•se bucure de mai multă preo
cupare din partea celor care 
conduc și supraveghează pro
cesul de producție.

Pînă nu de mult, pe serpentinele 
drumului forestier Sașa-Izvor, puteau 
fi văzute doar mașini care transpor
tau la depozitul I. F. din Petroșani, 
masa lemnoasă exploatată din pădu
rile deschise prin acest drum.

De-o vreme, pe aici circulă și au
tobasculante Tatra care transportă 
pentru hidroconstrucțiile din Valea 
Jiului, agregate de carieră. 

zan Ion, șeful sectorului de investi
ții, a făcut unele precizări.

„In scopul creșterii vitezelor de 
înaintare am introdus-, o mașină de 
încărcat pneumatică în( galeria cir
cuitului puțului sud, la orizontul 10 
Ca urmare, acum realizăm e înain
tare de 8 ml/zi fată de 2 ml/zi fără 
mașină de încărcat. De asemenea, 
cum ne-a sosit derogarea pentru 
lucru în galeria transversală princi
pală de la orizontul 10 Aninoasa — 
de ce oare au fost necesare aproa
pe 6 luni pentru această derogare? 
— aici am amplasat două brigăzi. 
Intenționăm, de asemenea, să orga
nizăm o brigadă de avansare rapidă 
Ia lucrările de betonare a galeriei 
mal sus amintite. Avem oameni buni, 
aprovizionarea cu materiale se tace 
în condiții optime, avem- personal 
tehnic corespunzător, așa că rămîne 
să ne dirijăm mai bine eforturile, 
astfel ca să normalizăm situația", 
ne-a spus în încheiere șeful secto
rului investiții.

Concluzia care se desprinde fată 
de cele de mal sus este că lucră
rilor de Investiții trebuie să II se 
acorde aceeași importantă ca șl lu
crărilor de exploatare. Eliminarea 
cauzelor obiective șl mal ales a ce
lor subiective trebuie să ducă în 
ultimă Instanță la îmbunătățirea ac
tivității de investiții la mina Ani
noasa. Posibilități sînt. Voință de 
asemenea. Sprijin mai mult din par
tea C.C.V.J. și lucrurile vor apuca 
pe drumul bun.

R. 3ELEJAN

In Editura tehnică
ii apărui: 1

BUTTU A., 
DUPORT G„ 
REBREANU P.

CARTEA MINERULUI
Ediția a doua a lucrării „Cartea 

minerului", revăzută și completată 
cu ultimele noutăți în tehnica mi
nieră, tratează cunoștințele de ba
ză necesare lucrătorilor mineri din 
minele de cărbuni și de minereuri 
metalifere și nemetalifere.

După ce sînt prezentate cîteva no
țiuni elementare de geologie, zăcă
minte și topografie minieră, se ex
plică pe scurt prospecțiunea și ex
ploatarea zăcămintelor de substanțe 
minerale utile. In continuare se tra
tează procedeele de tăiere a rocilor, 
susținerea, metodele de exploatare 
folosite în tara noastră, transpor
tul minier, insistîndu-se asupra me
canizării, probleme de aeraj, de e- 
vacuare a apei, iluminatul și tehnica 
securității muncii. In încheiere se 
tratează noțiuni de economie, orga
nizare și planificare.

Lucrarea va folosi ridicării nive
lului profesional al minerilor de la 
exploatarea și explorarea substanțe
lor minerale utile.

890 pag., 17,50 lei.

A ——

In scopul măririi 
siguranței 
de exploatare

La orizontul 440 al minei 
Lupeni, în raza de activitate 
a sectorului IV, au fost insta
late, zilele trecute, întrerupă
toare de tip ROK-6, uscate, 
antideflagrante. Acestea vin 
să înlocuiască întrerupătoarele 
cu ulei de tip CITUC-6, care 
nu prezintă suficientă sigu
ranță. In acest fel, întreaga 
statie de transformare a sec
torului IV este înzestrată cu 
utilaje și instalații antidefla
grante.

Pînă în prezent, asemenea 
stații —- cu instalații antide
flagrante — au fost montate 
la sectoarele II, V și IX iar 
acum se lucrează la definiti
varea montării stației de la 
sectorul I. Se prevede ca în 
cursul lunilor următoare, toa
te stațiile de transformare din 
subteranul minei Lupeni să 
fie înzestrate cu întrerupătoa
re și transformatoare antide
flagrante.
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Cefăfeanul în fața funcționarului public

și cerinlele zilei
„Ia mina de pe masa mea!“

Dacă vrei să cumperi o carte, te 
o 

te îndrept! 
să o citești. Totul pare 
prima vedere, dar să 
se întîmplă lucrurile

ve
in

din

îndrepți spre librărie, o alegi, 
plătești șt nerăbdător 
spre casă 
simplu la 
dem cum 
realitate.

Orașul Petrlla are trei librării 
care una în Lonea. Unitatea nr. 27 
este situată pe strada principală a 
Petrilei, în apropierea clubului. Un 
local mohorît, întunecos. De Ia In
trare te întîmplnă aglomerația spe
cifică acestor zile dinaintea începe
rii școlilor. Elevii și părinții cum
pără rechizite școlare. Fiecare se 
grăbește. Dacă te îndrepți spre ra
ionul de cărți, pe tejghea te întîm- 
pină saci! de hîrtie, pachetele de 
hîrtie albastră. , Pe rafturi, cărțile 
stnt așezate fără a respecta o temă. 
Lîngă rafturi — pachete nedesfă
cute. Un afiș vă îndeamnă „Să ale
geți singuri lucrările preferate di
rect din raft". 0 Invitație logică, 
pentru că singura vinzătoare exis
tentă aici, tovarășa Vogel Terezia, 
abia face fată solicitărilor Ia raio
nul de papetărle. Incercînd 
legi singur cartea dorită, 
seama că nu te potl apropia 
Țoale Intrările stnt blocate
chete. In această situație renunți la 
carte șl te întrebi: Ce rost mal are 
afișul ?

Este explicabilă, în această sttua-

frumos, 
teme, 

din 
încă

vitrine

lucrătoare nu mal 
nepoțel care încear- 
nefiind calificat, nu 
solicitărilor, nu ou-

Vreau să relatez un moment ne
plăcut la care am asistat nu de 
mult, la serviciul spațiul locativ al 
municipiului Petroșani.

Afară ploua cu găleata dar oa
menii veneau la acest birou aduși 
de nevoia rezolvării unor probleme 
importante pentru el. In birou două 
femei în vîrstă, doi bărbați, un tî- 
năr, eu șî un funcționar în vîrstă, 
cu ochelari, care privea în gol, cu 
tocul în mînă. Două birouri erau 
goale. Pe unul un dosar deschis Iar 
pe celălalt, pe un ziar, un cuțit șl 
două felii de pline cti untură. Vă- 
zînd această liniște și acest decor, 
am rămas lîngă ușă așteptînd să 
fiu întrebat ce doresc. Dar nimeni 
n-a scos o vorbă. După vreo 10 
minute a apărut o funcționară tînă- 
ră, drăguță, dar plină de nervi. Din 
ușă a început să tune și să fulgere 
la bătrînul funcționar pentru că a- 
cesta nu se deranjase să caute în 
dosarul de pe biroul el o repartiție 
pentru care aștepta „o tovarășe de 
Ia I.L.L.".

A apărut șl funcționarul de Ia bi
roul cu ziarul și plinea cu untură. 
S-a așezat tacticos șl tălndu-șl cu 
cuțitul felii de pline a început să 
mestece alene. Am aflat că-1 chea
mă tovarășul Dalcoș. Un tînăr me
canic de Ia T.C.M.M. care aștepta 
pînă atunci în picioare, ne mat avînd 
răbdare, s-a adresat bătrînulul func
ționar aproape în șoaptă pentru a 
nu-i deranja gîndurile. Dînsul, însă 
„ne-a dovedit că are încă o voce 
puternică pentru că dintr-odată a 
scos un strigăt. „Nu vezi că mă 
deranjezi? Adresează-te tovarășu
lui Dalcoș".

Tînărul s-a încurcat, s-a sucit pe 
călcîie, s-a apropiat de masa tova
rășului Dalcoș care încă mtnca șl 
ra să nu mal „deranjeze" a pus 
mina pe marginea biroului șl 1 s-a 
adresat în șoaptă. Dar... șl aici a 
deranjat, pentru că tov. Dalcoș a 
început să strige. „Ia tovarășu mina 
de pe biroul meu șl sta! drept. Ce 
eu dacă vin Ia dumneata pun mîna 
pe masă ? Șl vorbește tare că

doar...". Tînărul mal încurcat că 
prima dată, a început să se bîlbîle. 
Tov. Dalcoș s-a enervat rău de tot, 
a aruncat plinea pe masă șl a în
ceput o lecție de morală. După 
vreo jumătate de oră după ce a ter
minat de mîncat, tov. Dalcoș s-a 
milostivit și de mine șl m-a între
bat 
dat 
gol 
va
uită că ocupă un scaun șl primesc 
un salar pentru a sluji colectivita
tea. Repet și eu întrebarea pe care 
o citisem de curînd în ziarul „Scîn- 
leia".
că ar
cum

ce vreau. In 
adeverința șl 
în suflet, cu 
acelui gen de

două minute ml-a 
am plecat cu un 

o revoltă împotrl- 
functionarl cafe

Cum s-ar simți tov. Dalcoș da- 
fl în locul solicitantului sl 
ar dori să 1 se vorbească ?

Oare acești funcționari nu au 
conștiință morală fată de colectivi
tate?

V. B.
Petroșani

să-tl a- 
îțt dat 

de raft, 
de pa-

Nu-i 
de glumit

Zaporojan Vasile din Cimpu 
lui Neag se pregătea pentru 
a merge la o sindrofie. Om cu 
apucături de gospodar, după 
ce a dereticat prin casă și-a 
lua^j&oștumul cel nou pentru ‘ 
a-lî^etiai-'și a-1 -călca. Dar ca
să fie mai spilcuit, a dat o 
fugă afară, a turnat într-o gă
leată benzină dinlr-un
și s-a întors pentru a-și spăla 
costumul. In sobă 
de bubuia. La un 
încăperea a fost 
llăcări. Zaporojan 
ceilalți colocatari
toții pentru stingerea incen
diului. Urmările au fost totuși 
cît se poate de... dureroase. 
Cei din casă au suferit arsuri 
grave. Deci cu focul și benzi
na nu-i de joacă.

[le, șl nerealizarea planului de des
facere, cu aproape 5 000 de Iei pe 
acest trimestru. „Singura speranță 
mi-o pun în standul de la Exploata
rea minieră Petrila, care încă nu a 
vărsat contravaloarea cărților vln- 
dute" ne declara tovarășa Vogel Te
rezia.

Unitatea nr. 67. Local 
cărțile aranjate cu gust, pe
Situată în frumosul complex 
cartierul „8 Martie" librăria 
de afară te întîmplnă cu 
frumos amenajate. Șl aici, aceeași a-
qlomeratie la raionul de papetărle. 
La cel de cărți, aștepți liniștit, nu te 
servește nimeni. Tovarășa Stlci Tina, 
este șl responsabilă, șl vînzătoare 
deoarece altă 
are librăria. Un 
că să o ajute, 
poate face fată 
noaște preturile.

Tocmai atunci sosise ș! mașina 
de Ia C.L.D.C. Deva cu cărți. Cei a- 
proape 80 de cumpărători au fost 
nevoitf să aștepte preluarea lor, ca
re a durat aproape 15 minute. „Ce 
să fac ? In aceste zile, aglomerația 
e mare" — se explica responsabila. 
Poate vor găsi răspunsul cei care 
răspund de difuzarea cărții I

In magazie cărțile, manualele șco
lare, rechizite și jucării așezate pe 
jos. „Unitatea a fost recent deschisă 
șl în magazie nu au fost confecțio
nate rafturi — ne spune oarecum 
supărată tovarășa Sticl.

Lonea. Unitatea nr. 21 este situa
tă în centrul localității, 
frumos aranjate cu cărți, 
școlare, jucării te Invită 
Dar surpriză! Un (lacăt te 
Iar un afiș te anunță „Intre 4—14 
septembrie — închis. Caz de boală. 
Cea mal apropiată unitate, Librăria 
nr. 67 Petrila, complex — cartierul 
8 Martie".

Distanța între aceste două unități 
este de aproape 6 km, Iar cel 
doresc să cumpere o carte sau 
chlzlte școlare trebuie să 
ceastă plimbare la Petrila sau 
Petroșani. Acest concediu de boală 
„planificat" 
tembrle va 
nulul.

Problema 
librăriilor șl în general al unităților 
comerciale plecat în concediu a mai 
fost dezbătută în coloanele ziarului 
nostru. Să fie oare o problemă chiar 
așa de greu de rezolvat ? Așteptăm 
răspunsul celor în drept.

Vitrinele 
rechizite 
să intri 
oprește,

facă

ce 
re
a
la

dln 4 pînă în 14 sep- 
afecta șl realizarea pla-

înlocuirii personalului

butoi

focul ardea 
moment 
învăluită

Vasile 
au sărit

dat
In 
șl 

cu

Greșeală"
la
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10,00—10,30 Tv. pentru spe
cialiștii din industrie. 
Ciclul „Automatizarea". 
Automatizări In construc
ția de mașini (reluare). 
Fotbal: Rapid București 
— O.F.K. Beograd (Cupa 
orașelor tîrguri).
Telecronica economică. 
Tema : Transporturile u- 
zinale — atribut al pro
ducției moderne. Trans
misiune de la Uzina de 
autocamioane din Brașov. 
Curs de limba germană 
(reluarea lecției a 9-a). 
Club XX — emisiune 
pentru tineret. „Muncă 
și colectivitate". Emisiu
nea se transmite dc la 
uzinele „1 Mai" Ploiești. 
Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic. 
Soliști de muzică popu
lară : Maria Crăciun, Pop 
Simion, Justina Băiuțea- 
nu, Victo-ria Darval.
Noi descoperiri arheolo
gice Ia Constanța. Dovezi 
grăitoare despre cultura 
milenară a Dobrogel. 

21,00 Avanpremieră.
21.15 Teleciinemateca : Meda

lion Humphrey Bogart.
22.15 Divertisment muzical. 
22,30 Telejurnalul de noapte. 
22,50 închiderea emisiunii.

16,25

18,15

18,35

19,30
19,50
20,00

20,30

SPORT
A început

Campionatul 
municipal de îoibal

POȘTA 
REPACȚIEI

Văduva Constantin, Petro
șani. Vă încunoștlntăm că am 
intervenit Ia Secția L4 Petro
șani șl Direcția regională 
C.F.R. Deva solicitînd soluțio
narea problemei de construire 
a unei săli de așteptare la 
halta Lunca Jiului dintre sta
ția Petroșani — LIvezenL Re
zultatul demersurilor făcute 
de redacție, în problema ridi
cată de muncitorii navetiști, 
va fl publicat în ziar.

Mcistenbach I., Mereuță 
Ioan, Blaga Aurel, Petroșani. 
Referitor la sesizarea dv. pri
vind calitatea necorespunză
toare a pîinil ce vi s-a ser
vit la bufetul expres „Hal la 
noi" din Petroșani, Inspecția 
sanitară de stat Petroșani ne 
comunică; „Pentru punerea 
în vînzare a unor produse 
necorespunzătoare precum șt 
pentru evitarea în viitor a 
unor astfel de situații s-a pro
cedat la amendarea tov. Al
mas Elena, bufetieră de servi
ciu în ziua de 15 august a.c., 
cu suma de 200 lei.

Goia Constantin, T.ivezenl. 
La sesizarea dv. trimisă pen
tru cercetare întreprinderii 
forestiere Petroșani la data 
de 30 mal a.c. am primit răs
puns numai la 22 august. 
Concluzia cercetării este că : 
„Incidentul relatat în sesiza
rea în cauză este exagerat. 
Reclamantul lucrează șl la 
ora actuală în brigada lui Tl- 
mofte Petru șl activitatea în 
depozit decurge normal", răs
puns de care rugăm a lua cu
noștință.

Radi o
JOI 12 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

în- 
edi-

me
nial

După cum am mal anunțat în 
ziarul nostru, duminică 8 septem
brie șase echipe din cele opt 
scrise au luat startul în noua 
tie a campionatului municipal.

Ținînd cont că în cele trei 
ciuri disputate s-au înscris nu
puțin de 29 de goluri, credem că 
înaintările și-au făcut cu prisosință 
datoria. Cu excepția celor de la 
I.L.L. Petroșani care au înscris un 
singur gol, primind în schimb opt 
goluri, în meciul susținut pe terenul 
din Vulcan cu Energia Paroșenl.

Pe terenul C.F.R. din Petroșani 
s-au disputat meciurile Utilajul — 
I.G.O. șl 
peni, 
zenit 
brațe 
tele: 
4—5
rul 7—4.

Din consemnările Conducătorilor

C.F.R. ■— Preparatorul Lu- 
aici, putinii spectatori pre- 
putut vedea jocuri echili- 
goluri multe. Iată rezulta- 

Utilajul

Și
au
șl
I.G.O. Petroșani

(1—3) șl C.F.R. — Preparato-

ge-
o 
o

lucru este foarte

C.F.R.
denl-
Con-
spor-

La bufetul expres „Hal 
noi" ești servit cît se poate 
de rapid. Plătești la casă, pri
mești bonul, barmana îl pri
vește și-l cercetează de două- 
trei ori șl cit al bate din pal
me te trezești cu mîinile în
cărcate cu pahare pline. Sur
priza te așteaptă cînd guști 
conținutul paharelor. Așa de 
exemplu, în ziua de 9 septem
brie 1968 s-a comandat două 
pahare cu vin pentru care s-a 
plătit suma de 10 lei. Barma- 

a servit vin care se vinde 
2 lei paharul, 
procedează în 
care procedeu

Intrebată dp 
felul acesta. 
I se spune 
să fit apos-

asupra

bonuri 
ori —

na
cu
re 
la
curat „furt", riști
Irofat șl să tl se Impute că 
vina tot tu o pont! pentru că 
nu l-al atras atenția 
calității vinului.

— Nu se uită bine la 
si greșește de multe
spuse responsabilul bufetului.

— Dar de ce nu greșește 
invers: în loc de o băutură 
inferioară să servească una 
superioară ?

— Omul mal greșește...
— Aveți dreptate. A greșit.

S-ar putea să ft greșit șl cei 
care au încadrat o asemenea 
barmană.

L-a costat
în

d;n
S-a produs o explozie 

i.cuinta Iul Hinta Traian 
Petrila. Cauza ? „Priceputul" 
gospodar a montat butelia de 
gaze lichefiate la mașina ara
gaz. Nu a verificat etanșei
tatea piuliței de Ia furtunul 
de cauciuc. După ce a deschis 
butelia, gazele au scăpat pe 
lîngă piuliță. Bucătăria fiind 
închisă s-a acumulat o mare 
cantitate de gaze. Vroind să 
pună în funcțiune aragazul, la 
aprinderea chibritului s-a pro
dus o puternică explozie. Re
zultatul ? S-a distrus aparta
mentul, casa scărilor de la 
bloc iar „temerarul" priceput 
s-a ales cu arsuri grave. Toa
tă povestea aceasta putea să-l 
coste chiar viața. Deci aviz 
amatorilor I

P. MUNTEANU

In aceste zile, dinaintea începerii noului an școlar, secțiile de papetărie din cadrul librăriilor, cu
nosc o mare afluență de cumpărăiorL

CONTINUAR
La sîîrșitul sezonului

turistic estival
de 

sim-

dm -

că, înnobilează caratele fizice și spi
rituale, că înlesnește slrîngerea re
lațiilor de prietenie indiferent 
vîrstă și profesie, că dezvoltă 
tul pentru frumos, că...

Deci facem turism (a se citi
metie prin munți, nu deplasare cu 
mijloace motorizate la cea mai a- 
propiată cabană unde se poale lua 
ceva „tonic" îmbuteliat cate să „de- 
greseze" nervii suprasolicitați peste 
săptămînă) și îndemnăm și pe alții 
să facă întru binele nostru al tutu
ror. Și cum această îndeletnicire nu 
cunoaște limite de vîrstă (dimpotri
vă) căutam în coloanele registrelor 
amintite lista celor mai tineri turiști 
care au vizitat în această vară 
reștile părți ale munților din 
piere. Grupuri de elevi din 
mai diferite părți ale tării au
bătut cu trenul sute de kilometri ca 
să poată savura cîteva zile ozonul 
Retezatului. Un grup de elevi din 
București condus de cadre didactice 
a întins corturile chiar pe malul 
lacului Cîlcescu în drum spre mun
ții Lotrului, iar un liceu tocmai din 
Constanta, a organizat o frumoasă 
excursie pe un itinerar plin de pito
resc, în munții Retezatului.

pilo- 
apre- 
cele 
stră-

acestor meciuri a reieșit că, în 
neral, jucătorii au manifestat 
comportare sportivă, nefiind nici 
eliminare. Acest
îmbucurător și dorim ca și în eta
pele ce urmează să avem numai a- 
precieri pozitive la adresa organi
zatorilor și a jucătorilor în special.

Cît despre terenurile pe care s-au 
desfășurat întîlnirile, tot din foile 
de arbitraj rezultă că terenul 
din Petroșani, prezintă unele 
velări șl foarte multă piatră, 
siderăm că, consiliul asociației
tlve de la C.F.R. poale remedia cît 
mai urgent cele semnalate, tinîn- 
du-se cont că în apropierea terenu
lui există cantități suficiente de 
zgură arsă, iar pentru înlăturarea 
pietrelor de pe teren nu trebuie alt
ceva decît efectuarea unei munci 
voluntare cu sportivii care benefi
ciază de acest teren.

★
Tot în ziua de 8 septembrie 1968, 

a început și campionatul județean 
de fotbal rezervat juniorilor care 
activează pe lîngă echipele divizio
nare.

Atît Jiul cît și Minerul Lupeni au 
jucat în deplasare. Prima cu Meta
lul Hunedoara, pe care a învins-o 
cu 3—2, iar a doua, jucînd cu Mi
nerul Deva, a obținut de asemenea 
victoria cu 1—0.

Staicu BALOI

FILM E
JOI 12 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Alegere de asasini; Republica : 
Taffy și vînătorul; PETRILA : 
Ce noapte băieți; LONEA — 
7 Noiembrie : Secerișul roșu; 
Minerul: K. O.; ANINOASA : 
Răzbunătorii; VULCAN: Ea 
va rîde; PAROȘENI: O lume 
nebună, nebună, nebună; LU- 
PENI -— Cultural : Inimă ne
bună... nebună de legat. Mun
citoresc : Răzbunarea haiduci
lor! URICANI: Oscar.

DIN PAGINA I

Rămîne deocamdată inexplicabilă 
și sub egida semnului întrebării ab
senta colectivelor școlilor din Vale, 
de pe potecile munților noștri în 
sezonul turistic care e pe sfîrșite. 
Un număr mare de elevi din cadrul 
acestor școli și-au petrecut vacanta 
de vară în tabere organizate în alte 
localități montane sau la mare. Dar 
ceilalți ? Cei care locuiesc aici, la 
poalele munților, cu foarte modeste 
contribuții materiale, puteau 
petreacă o bună parte din 
lor liber în tabere dc corturi 
program bine gîndit și pus la

La întrebarea
Valea Jiului a:t
colective în munții Paring 
zat, atit funcționarii 
șani cît și cabanierii, 
gativ. Oare de ce nu 
posibilitățile geografice 
favorabile în Valea
sădirea dragostei și interesului pen
tru aceste frumuseți în conștiința 
tineretului școlar? Am aflat din co
loanele ziarelor și din emisiunile 
televiziunii că în această vară au 
fost organizate în munții Piatra 
Craiului și Valea Prahovei tabere

de corturi (cu contribuția directă a 
elevilor) unde mii de copii de vîrstă 
școlară, sub supraveghere calificată, 
au petrecut zile de neuitat. După 
3—4 săptămîni de „sever" program 
turistic, din care n-au lipsit spăla
tul dimineața în apele repezi dc 
munte, tăierea lemnelor pentru foc 
sau serviciul la „bucătărie", 
psihologi și cadre didactice 
cialitate au supus unor teste 
de elevi întorși din aceste
Rezultatele au fost mai mult decît 
îmbucurătoare. Copiii cu o 
lie fizică fragilă, sensibili 
îmbolnăviri, alții obișnuit! 
primească totul de-a gata, 
tors căliți, oțetiți trupește
lește, deprinși să făurească lucruri

NOTĂ

Lipsă de respect 
fată de călători

S-ar putea caracteriza altfel ati
tudinea I.C.O. față de starea în care 
se află sala de așteptare din piața 
Victoriei Petroșani ? Noi susținem, 
că nu. Și iată de ce.

Sala de așteptare, de o curățenie 
îndoielnică, nu este dotată decît cu 
o masă mare și o bancă defectă 
nefolosibilă în starea în care se gă
sește. Avem convingerea că a fost 
doar depozitată acolo în vederea 
unor Teparații. Sala de așteptare 
nu este deschisă tot timpul, cores
punzător cu orarul de circulație a 
autobuzelor.

Atîta este tot ce organele I.C.O. 
din Petroșani pun la dispoziția pu
blicului călător.

Cînd timpul este favorabil sutele 
de călători în așteptarea plecării 
autobuzelor în țoale direcțiile Văii 
Jiului pot folosi singura bancă din 
piața stației și aceasta adusă de că
tre călătorii obosiți de așteptare 
din... parc.

Ce se întîmplă, însă, în condițiile 
timpului nefavorabil ?

Dacă sala de așteptare esle des
chisă, călătorii așteaptă plecarea au
tobuzelor stînd în picioare, sau se- 
zînd pe masă. Cum însă, odată cu 
înserarea sala de așteptarea se în
chide, oamenii așteaptă sub cerul 
liber, în ploaie, sau la adăpostul 
clădirilor, pe sub șlreșini.

Este timpul tovarăși din conduce
rea I.C.O. șă luați măsuri de mobi
lare a sălii de așteptare din piața 
Victoriei Petroșani, să asigurați cu
rățenia, iluminatul și, mai tîrzi'U, 
chiar și încălzirea sălii, corespun
zător cu cerințele publicului călător. 
E vorba de prestigiul municipiului 
nostru. Deci și de prestigiul dum
neavoastră.

D. IOSIF

să-și 
timpul 
cu un 
punct,

dacă școlile din 
organizat excursii 

și Rete- 
IRBC Petrc-
răspund nr- 
sînt folosite 
deosebit de 

Jiului pentru

medici, 
de spe- 
grupur: 
tabere.

constitu
ia unele 
acasă să 
s-au în- 
și sulle-

și lucrări utile, să aprecieze munca 
lor și a altora în contextul colecti
vității în care contribuția fiecăruia 
la realizarea programului propus 
este chezășia reușitei.

Iarna trecuta, în urma unei ini
țiative lăudabile, un număr mare de 
copii au descifrat, sub priviri sten
ic, tainele zborului cu schiul pe co
vorul imaculat de zăpadă de pe poa
lele Parîngului. Anul școlar bale la 
ușă. Prilej de reflecții în direcția 
instruirii multilaterale a tineretului. 
I’oate de pe acum vor exista preo
cupări în direcția asigurării unei 
baze care să permită, în viitor, 
practicarea de către elevi într-un 
cadru organizat a turismului în 
loate anotimpurile.

PLECARE ÎN LARG
decupate în ceramică, se executase
ră . ancadramentele ușilor și feres
trelor, cornișa, iar acum „băieții 
lui llca și Smaranda" zoreau liniști
rea soclului, a intrărilor, a balcoa
nelor, In curind urma montarea cc- 
saromului mozaica/. „Să-i vezi cind 
așează plăcutele colorate. Le min
gile, parcă Ic e greu să și respire, 
să nu se intimple ceva cu clc...“.

Nu-i puteam spune nimic. Belul 
in. care meșterul Smaranda, încăr
cat cu 20 ani dc muncă fără conte
nire pe acest șantier, ti privea, mă 
obliga la tăcere.

septembrie — deci ina- 
ca acesle însemnări să 
lumma tiparului — blo

cul B 4, impodobit cu haină nouă, 
colorată și expresivă, condus dc con
structori cu urări de bine, va pleca 
in largul timpului.

Copilul maistrului Bondoc s-a năs
cu! in timpul ridică iii blocului cu 
nr. 4 din 
rul 6 — 
pregătite 
pliniri ti

uni, 9 
inie 
vădii

viafa sa. Blocul cu n rmă- 
jaloanele și sforile sin!

— ce mcui bucurii și im- 
va aduce ?

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,30 Buletin de știri ; 
6,00—8,25 Muzică șl actualități; 
6,00 Buletin de știri; 6,30 Buletin 
de știri; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier ; 8,00 Sumarul presei; 
8,25 Moment poetic i 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Teatru scurt „Pescă
rușul pe recepție"; 9,54 Ansambluri 
artistice școlare; 10,10 Selectlunl 
din operete românești; 10,30 Melo
dii populare; 10,45 Miniaturi Instru
mentale; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ora specialistului; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Muzică ușoară:
12.30 Intîln.ire cu melodia populară 
șl Interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic;
13.20 Muzică ușoară; 14,00 Iile 
Udilă vă oferă melodii la acordeon; 
14,15 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 14,35 Radio-publicltate ; 
14.50 Muzică ușoară; 15,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-Tutier t 15,30 
Consultație juridică; 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic;
16.20 Muzică populară Interpretată 
Ia vioară de Ion Luca Bănăteanu ;
16.30 Corespondentă specială; 17,15 
Antena tineretului; 17,45 Frumoasă 
ești, patria mea — program de 
cîntece ; 18,00 Buletin de știri; 18,02 
Tribuna radio; 19,00 Radioga- 
zeta de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră ; 20,00 Bu
letin de știri; 20,05 Țării, inima șt 
versul. Montaj de poezie contem
porană ; 20,20 Melodii de dans; 
20,55 Noapte bună, copil ; 21,00 Mu
zică ; 21,05 Scriitor! la microfon; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Melodii româ
nești Interpretate de soliști de peste 
hotare; 22,30 Moment poetic; 22,85 
Metronom '68; 23,35 Muzică ușoa
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 0,05—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Drag mi-e cîntecul șl jocul; 
7,30 Buletin de știri; 7,40 Muzică; 
7,45 Uniți pe același drum — mar
șuri patriotice; 8,00 Cîntece popu
lare Interpretate de Matei Constan
tin ; 8,10 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,30 Buletin de știri; 
9,00 Opera „Rita" de Donizetti ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Pagini 
alese din muzica de estradă; 10,30 
Vreau să știu (emisiune de știință 
și tehnică pentru școlari); j 10,55 
Noi înregistrări de muzică populară; 
11,15 Recunoașteți interpretul — 
muzică ușoară; 12,00 Bulețin de
știri; 12,11 „Frumos curgi Argeș la 
vale" — muzică populară;' "12,30 
Muzică din opereta „Vîrstă I dansu
lui" de Ivor Novello; 13,15 Piese 
folclorice de virtuozitate; 13,30 Din 
țările socialiste; 14,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 15,00 Muzică
distractivă; 
interpretate 
17,15 Din

15,45 
de
folclorul

Cîntece populare 
Dumitru Muțiu;

maramure-
șan ; 18,00 Muzică corală ; 18,15
Muzică ușoară ; 18,30 Memoria pă- 
mîntului românesc i 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Album folcloric; 19,30 
Emisiune literară; 20,00 Centenaml 
filarmonicii George Enescu; 22.20
Muzică populară; 22,35 Sub balcon 
eu ti-am cîntat o serenadă; 23,00
Radiojurnal; 0,55—1,00 Buletin de
știri. Buletin meteo-rutier.

Se reînnoiesc 
abonamentele 
la presă

Abonaților, cărora li se ex
piră abonamentele Ia ziare și 
reviste pe trimestrul III 1968 
le reamintim, pe această cale, 
că pentru primirea in conti
nuare a publicațiilor (reînnoi
rea abonamentelor pe trimes
trul IV a. c.) sint rugați sâ 
achite din timp — în aceste 
zile — contravaloarea lor fac
torilor poștali, agenților poștali 
din incintele exploatărilor mi
niere, la ghișeele oficiilor poș
tale și la difuzorii de presă 
din întreprinderi și instituții

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Tîrgu Mureș 

ut<. Sheorghe Ooja nr. 300, telefon 4141, 5616, 2883

Livrează pe bază de co
mandă oxigen tehnic cali
tatea I îmbuteliat.

Stația de îmbuteliat oxigen funcționează și livrează 
continuu in trei schimburi. Sărbătorile legale și dumini
cile nu se lucrează.

Pentru beneficiarii cu consum mare de oxigen asigu- 
tăm spații de depozitare pentru a crea stocuri cu tuburi 
pline.

Se pol depune comenzi cu necesarul pe anul 1969 spre 
contractare.
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neposesoare
de arme nucleare
„Primejdia nucleară nu poate fi 
Înlăturată decît prin lichidarea ar 
senatelor nucleare"

ce 
energiei 
pașnice,

GENEVA 10. Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor generale ale conferin
ței statelor neposesoare de ar
me nucleare, șeful delegației 
austriece, ministrul afacerilor 
externe Kurt Waldheim, a de
clarat că neproliferarea arme
lor nucleare nu va putea fi a- 
sigurată decît atunci cînd sta
tele nenucleare vor avea cer
titudinea că nu sînt expuse a- 
menințării sau folosirii forței 
în reglementarea litigiilor. Tra
tatul de neproliferare — a spus 
el — nu constituie un scop în 
sine, ci un punct de plecare 
pentru adoptarea de noi mă
suri în acest domeniu, măsuri 
care să creeze echilibrul ne
cesar între obligațiile recipro
ce. Reprezentantul Austriei a 
menționat că conferinței îi re
vine sarcina de a formula pro
puneri concrete în vederea 
transformării energiei nucleare 
într-o sursă de progres pentru 
economia, tehnica și știinta 
tuturor țărilor.

Senjin Tsuruoka, șeful de
legației japoneze, a pus, de a- 
semenea accentul asupra pro
blemei garanțiilor de securi
tate, arătînd că soluția cea 
mai echitabilă ar fi realizarea 
dezarmării nucleare. In 
privește folosirea 
nucleate în scopuri
vorbitorul a apreciat că state
lor nenucleare trebuie să li se 
asigure accesul la aceste infor
mații și cunoștințe, după cum 
ar trebui să li se faciliteze ob
ținerea de materiale fisionabile, 
astfel incit să poată utiliza teh
nologia 
pașnice.

S. M. 
externe 
primat speranța că conferința 
va ajunge ta măsuri decisive 
care să îngăduie apropierea de 
scopul final : dezarmarea tota
lă. El a relevat că garanția cea 
mai bună ar fi „un angajament 
categoric" al puterilor nuclea
re de a nu folosi arme nucle
are împotriva statelor nenu- 
cleare în nici o împrejurare. Ță
rile africane — a spus delega
tul Ugandei — trebuie să folo
sească energia nucleară în ve
derea dezvoltării lor.

Șeful delegației braziliene, 
A. F. Azeredo da Silveira, a 
insistat asupra problemei sta
bilirii unui echilibru al drep
turilor și obligațiilor între 
toate statele. In acest sens, el a 
propus ca Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite să adopte 
la viitoarea sa sesaunre o serie 
de rezoluții în care să reco
mande Comisiei pentîru dezar
mare să pregătească următoa
rele proiecte de convenții : 
pentru încetarea producției de 
materiale fisionabile în scopuri 
militare; limitarea producției 
de arme nucleare; interzice
rea experiențelor siubterane cu 
arme nucleare și reducerea 
stocurilor existente de arme 
nucleare. Delegatul brazilian a 
declarat, de asemonea, că con
ferința ar trebui să convingă

nucleară în scopuri

Odaka, ministrul do 
al Ugandei, și-a ex-

0
Și 
a
la

delegație de partid 
guvernamentală 
R.D.G, a sosit
Ulan Bator

ULAN BATOR 10 (Agerpres). 
Agenția Montante anunță că 
delegația de partid și guverna
mentală a R.D. Germane, con
dusă de Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri, a sosit marți 
la Ulan Bator. In timpul vizi
tei urmează să fie semnat noul 
tratat de prietenie și colabora
re între cele două țări.

statele nucleare de a accepta 
lormal ca. prin intermediul Na
țiunilor Unite, să afecteze in 
folosul tarilor în curs de dez
voltare o parte substanțială a 
resurselor devenite disponibile 
piin eventuala adoptare a unor 
măsuri de dezarmare nucleară. 
El s-a pronunțat pentru crea- 

fond destinat procu- 
materiale fisionabile 
pentru a face față 

statelor neposesoare 
nucleare, în vederea

Ședinfa 
guvernului 
cehoslovac

PRAGA 10 (Agerpres). A- 
gentia CTK anunță că în șe
dința sa din 9 septembrie, gu
vernul a discutat și aprobat 
legea cu privire la Frontul Na
tional, în care se subliniază 
că actuala structură a parti
delor politice si organizațiilor 
obștești corespunde întru to
tul intereselor politice ale 
societății socialiste din Ceho
slovacia.

Guvernul a aprobat o di
rectivă cu privire la activita
tea Cehoslovaciei la conferin
țele internaționale de peste 
hotare și din tară, în care se 
subliniază că în măsura posi
bilităților, participarea ei la 
aceste acțiuni va fi asigurată 
în aceleași proporții ca și pî- 
nă acum. Au fost adoptate, de 
asemenea, hotărîri și în alte 
probleme.

PREZENȚE CULTU
RALE ROMANEȘTI

MOSCOVA: Marți la maga
zinul „Melodia" din Moscova 
s-a deschis o expoziție a dis
cului românesc organizată de 
întreprinderea de comerț ex
terior „Cartimex".

La inaugurare au participat 
conducători ai întreprinderii 
unionale de comerț exterior 
„Mejdunarodnaia Kniga", ai 
Casei unionale de d’scuri și ai 
Studioului unional de înregis
trări, reprezentanți ai 
terului Culturii 
precum și membri ai Ambasadei 
române la Moscova.

Luînd cuvîntul la deschide
rea expoziției, B.K. Makarov,

Minis-
al U.R.S.S.,

președintele întreprinderii unio
nale de comerț exterior „Mej- 
dunarodnaia Kniga", și Valeriu 
Bărbulescu, șeful Agenției eco
nomice 
va, au 
unor 
pentru 
valorilor culturale ale popoare
lor celor două țări.

Expoziția se bucură de suc
ces tncă din primele ore, fiind 
vizitată de numeroși cetățeni 
ai capitalei sovietice.

a României 
subliniat 

asemenea 
cunoașterea

la Mosco- 
importanta 
manifestări 
reciprocă a

★

rea unui 
rării de 
necesare 
nevoilor 
de arme 
dezvoltării lor economice.

Afirmînd că conferința tre
buie să propună noi măsuri în 
vederea dezarmării nucleare și 
apoi a dezarmării generale, șe
ful delegației indoneziene, C. 
Anwar Sâni, a declarat că nu
mai eliminarea totală a arme
lor nucleare ar putea constitui 
o garanție absolută a securi
tății.

Reprezentantul Venezuelel, 
Herman Nava Carillo, a decla
rat că primejdia nucleară nu 
poate fi înlăturată decît prin 
lichidarea arsenalelor nuclea
re. In același sens s-a pronun
țat și reprezentantul Ceylonu
lui, H. S. Amerasinghe. Dele
gatul Ceylonului a remarcat 
că tratatul de neproliferare 
nucleară prezintă anomalia de 
a considera țările pe teritoriul 
cărora sînt staționate arme 
nucleare drept state nenucle
are.

Delegatul irakian Mustafa 
Kamil Yassen a reafirmat nece
sitatea de a se găsi o proce
dură, îngăduind participarea 
statelor nenucleare la avanta
jele rezultînd din folosirea e- 
nergiei nucleare 
pașnice.

Șeful delegației 
E.L.M.- Burns, s-a 
pentru crearea de 
nuclearizate ca miilcrcu) 
niai bun de apărare a statelor 
nenucleare împotriva atacurilor 
nucleare. In același 
pronunțat și șeful delegației 
Yemenului de sud, Ismail 
Saeed Noaman, care subliniind 
impoitanța creării de zone li
bere de arme nucleare în A- 
merica Latină și Africa, a pro
pus ca și Orientul Mijlociu să 
se declare în mod 
zonă denuclearizată. El 
dăugat 
în alte 
adopte

S.U.A.
Arestarea unor
militanți ai popu
lației de culoare «

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Pastorul Ralph Abernathy, li
derul organizației populației de 
culoare „Conferința conducă
torilor creștini din sud", și 
pastorul A. King, fratele lui 
Martin Luther King, asasinat 
Ia Memphis, au fost arestați 
marți împreună cu alti lideri 
ai mișcării antisegregaționiste 
în timpul participării lor la o 
manifestație pașnică care a a- 
vut loc la Atlanta (statul 
Georgia). Manifestația a fost 
declarată în semn de solidari
tate cu lucrătorii negri de la 
salubritate din localitate, a- 
flați în grevă de opt zile. Gre
viștii revendică majorarea sa
lariilor și încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă.

în scopuri

canadiene, 
pronunțat 
zone de- 

cel

sens s-a

unilateral 
a 

că ar fi necesar ca 
regiuni ale lumii să 
asemenea măsuri.

a- 
și 
se

Comunicat privind convorbirile 
sovieto-cehosiovace

/
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

Agenția T ASS a dat publici
tății un comunicat în care se 
arată că la 10 septembrie au 
avut loc la Moscova convor
biri între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, și președin
tele guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, Oldrich 
Cernik.

Din partea sovietică au par
ticipat, de asemenea, la con
vorbiri Nikolai Baibakov, vi- ' 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., . Mihail 
Kuzmin, prim-locțiitor al minis
trului comerțului exterior ; din 
partea cehoslovacă au partici
pat Frantisek Hamouz, vice
președinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace, Vaclav Vales, 
ministrul comerțului exterior

intensificarea atacurilor pafriofilor
sud-viefnamezi

SAIGON 10 (Agerpres). — 
In ultimul timp, relatează 

de la Saigon corespondentul 
agenției France Presse, forțele 
patriotice sud-vietnameze și-au 
intensificat bombardamentele 
cu obuze și rachete efectuate 
în plină zi împotriva unor o- 
biective militare americane sau 
ale trupelor saigoneze. Luni 
dimineața, precizează agenția 
citată, a fost puternic bombar
dată cu rachete o poziție sai- 
goneză amplasată în provincia 
Quang Tri. După cîtcva

alte grupuri de patrioti 
lansai tot obuze și rachete a- 
supra unei poziții deținute de 
americani în Delta Mekongu- 
lui, în apropiere de baza de la 
My Tho. puternic hărțuit 
ultimele zile. Un alt atac a 
semnalat în apropiere de 
pitala sud-vietnameză, pe 
șeaua națională numărul patru, 
una din principalele căi de a- 
provizionare a Saigonului. Tot 
luni mai multe schimburi de 
focuri au avut loc în regiunea 
septentrională a țării.

au

în 
fost 
ca- 
șo-

al R.S. Cehoslovace, Vladimir 
Koucky, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la Moscova.

După cum se arată în co
municat, în timpul convorbiri
lor au fost dezbătute o serie 
de probleme economice de in
teres reciproc pentru ambele 
state, examinîndu-se probleme 
privind livrările reciproce 
mărfuri între i

Ca urmare < 
tre guvernul 
vernul R.S.C. 
un acord priv 
gaz natural din U.R.S.S. 
Cehoslovacia în curs de o 
lie de ani și colaborarea 
construcția unei conducte 
gaze pe teritoriul Uniunii 
vietice.

In același comunicat se a- 
rală că a avut Ioc o întîlnire 
între Leonid Brejnev, secretar 
general 
Alexei 
Biroului 
P.C.U.S., 
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Oldrich Cernik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului 
R.S.C., și Frantisek Hamouz, 
vicepreședinte al guvernului 
R.S.C.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb larg de păreri în 
cursul căruia a fost exprima
tă convingerea reciprocă fermă 
că în actuala situație princi
palul constă în traducerea con
secventă în viata a măsurilor 
practice care decurg din acor
dul intervenit la tratativele 
desfășurate la Moscova între 
23 și 26 august 1968.

de 
cele două țări, 
a tratativelor în- 
U.R.S.S. și 
a fost 

dnd livrările 
din

gu- 
semnat 

de 
în

se
in 
de

So-

al C.C. al P.C.U.S., 
Kosîghin, membru al 
Politic al C.C. al 
președintele Consi-

Conferința de presă
a președintelui de Gaulle

PARIS 10 (Agerpres). La 
Paris a avut loc o conferință 
de presă a președintelui de 
Gaulle. ,

După ce a înfățișat punctul 
său de vedere cu privire la 
situația internă creată în luni
le mai și iunie, președintele s-a

referit la necesitatea înfăptuirii 
unor reforme privind senatul, 
administrarea regiunilor, func
tionarea universităților.

In aceeași conferință de pre
să, generalul de Gaulle s-a ocu
pat de o serie de probleme In
ternationale.

în- 
Po- 
de

VARȘOVIA: Marti și-a 
ceput turneul de 10 zile în 
lonia colectivul Teatrului 
păpuși din Constanta. Păpușarii
constănțeni au prezentat pri
mele 2 spectacole cu piesele 
„Fata babei șl fata moșului" 
— adaptare după basmul lui 
Ion Creangă de Ipn Stoicescu și 

Ale- 
au 
de 

con- 
din 

ora-

Ion Creanga de Ipn btoicesi 
,,Șoricelul și păpușă" de 
cu Popovici. Spectacolele 
fost primite cu căldură 
spectatorii din Olsztyn. In 
tinuarea turneului, artiștii 
Constanta vor fi oaspeții 
șelor Torun, Varșovia și Lodz, 
unde vor mai prezenta 7 spec
tacole.

CURIER •
In capitala Indiei a luat sfîr

șit cel de-al 12-lea Seminar al 
O.N.U. în problema discrimi
nării rasiale, la lucrările căruia 
au participat delegații repre- 
zentind 26 de țări. In cadrul 
ultimei ședințe, a fost adoptat 
un document care condamnă 
Republica Sud-Africană pentru 
„politica sa sistematică și inu
mană de discriminare rasială". 
In discursul de închidere, pre
ședintele seminarului, Arcot 
Krishnaswami (India), a cerut 
O.N.U. alocarea unor fonduri 
sporite organizațiilor a căror 
activitate este orientată în di
recția promovării drepturilor 
umane.

CURIER • CURIER
ÎNT1LNIREA STUDENȚILOR DIN AMERICA LA
TINA CONSACRATA LUPTEI ÎMPOTRIVA IMPERIA
LISMULUI ȘI PENTRU ELIBERARE NAȚIONALA

CARACAS 10 (Agerpres). Agenția Prensa Latina anunță că 
la Universitatea Los Andes din Merida (Venezuela) s-au des
chis lucrările Intîlnirii studenților din America Latină consa
crată luptei impotriva imperialismului și pentru eliberarea na
țională. La această reuniune participă reprezentanți ai studen
ților din 20 de țări latino-americane, precum și observatori din 
alte continente. Pe ordinea de zi figurează mobilizarea stu
denților in lupta pentru eliberarea popoarelor ; exprimarea so
lidarității cu eroicul popor vietnamez ; solidaritatea cu popo
rul negru nord-american și lupta acestuia impotriva segregației 
rasiale ; probleme ale universității latino-americane.

Pianul senatorului american 
M. Mansfield pentru 
reglementarea 
vietnamez

conflictului

WASHINGTON 10 (Ager
pres). Liderul majorității demo- ' 
erate din Senatul american, 
Mike Mansfield s-a pronunțat 
pentru încetarea bombaruamen- 
lelor asupra R.D. Vietnam în- 
tr-un raport privind rezultatele 
vizitei făcute luna trecută în 
capitala Franței, înaintat Co
misiei senatoriale pentru afa
cerile externe. Arătînd că în 
cadrul convorbirilor oficiale de 
la Paris între reprezentanții 
Statelor Unite și R.D. Vietnam 
nu s-a înregistrat nici un pro
gres real, liderul majorității 
democrate a propus un plan 
pentru reglementarea conflic
tului vietnamez care prevede, 
în special, încetarea bombarda
mentelor asupra R.D. Vietnam, 
sistarea focului și crearea unui 
guvern provizoriu de coaliție 
în Vietnamul de sud. Mansfield 
s-a pronunțat în favoarea re- 
convocării Conferinței de la 
Geneva pentru Vietnam în 
scopul reglementării probleme
lor întregii Asii de sud-est.

Referindu-se la actualul gu-

vern saigonez, senatorul
Montana a subliniat că acesta 
„este dominat de un 
ofițeri care au puține 
politice în Vietnamul 
în timp ce elementele 
au fost suprimate".

grup de 
rădăcini 
de sud, 
indigene

Evoluția situației militare
din Nigeria

LAGOS 10 (Agerpres). 
fiecare zi care trece, noua 
fensivă lansată de forțele 
derale nigeriene, denumită 
„finală", își merită tot mai 
mult numele; după ce, dato
rită poziției rigide a ambelor 
părți, au eșuat orice încercări 
de soluționare pe cale poli
tică a conflictului nigerian, 
se pare că operațiile militare

Cu
o-

fe-

cele ce vor desăvîrși cu- 
sfîrșitul acestui război,

♦ ♦♦
La încheierea vizitei cance

larului R.F. a Germaniei, Kurt 
Kiesinger în Turcia, unde a a- 
vut convorbiri cu primul minis
tru turc Suleyman Demirel, a 
fost dat publicității un comuni
cat in care se arată că au fost 
trecute în revistă probleme ale 
situației internaționale și au e- 
xaminat stadiul relațiilor din
tre cele două țări.

In comunicat se exprimă fi
delitatea celor două țări față 
de N.A.T.O. De asemenea, se 
precizează că R.F. a Germa
niei „va sprijini cererea Turciei 
de aderare la Piața comună".

șitul anului 1968". El a lăsat să 
se înțeleagă că aceasta ar 
putea depinde de desfășura
rea convorbirilor de la Paris. 
In timp ce Humphrey își rostea 
discursul, însă, în mulțime se 
auzeau lozinci antirăzboinice, 
care, uneori, scrie agenția 
France Presse, acopereau a- 
plauzele.
♦ ♦♦

La sediul 
nilor Unite 
anunțat că 
britanic din Africa de 
Swaziland care a obținut 
6 septembrie independența, a 
făcut prin noul său ambasa
dor la Washington, Sukati, un 
demers pe lingă secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, pen
tru a deveni membru al Orga
nizației Națiunilor

urmează să fie lansată 
noiembrie în deșertul 
mere in Australia.

la 13 
Woo-

Organizației Națiu- 
din New York s-a 
fostul protectorat 

sud, 
la

♦ ♦♦
Savqntul sud african 

Verschuur a reușit să măsoare 
cimpul magnetic al „Căii Lac
tee", după o serie de încer
cări care au durat 9 ani. „Ca
lea Lactee", care cuprinde 100 ‘ 
miliarde de stele printre care 
soarele și planetele din siste
mul său, 
un cimp 
cu acela 
mai mici

Gerrit

este influențată de 
magnetic asemănător 
generat de planete 
cum ar fi Pămîntul.

♦ ♦♦
Senatorul 

și-a reluat 
pentru prima dată după asa
sinarea fratelui său Robert 
Kennedy. Cu acest prilej, el a 
provocat o oarecare surpriză, 
afirmind in cadrul unui banchet 
politic organizat la Chicoppe 
(statul Massachusetts) că spri
jină candidatura lui Hubert 
Humphrey și Edmund Muskie 
la alegerile din noiembrie pen
tru posturile de președinte și 
vicepreședinte al S.U.A. Edward 
Kennedy a subliniat că va face 
mai pe larg precizări în l'gă- 
tură cu poziția sa, după ce se 
va înapoia, peste cîteva zile, 
la Washington.

Edward Kennedy 
activitatea politică,

Unite.

soarta 
care a

lui 
de- 
de

IRAK. — Vedere din orașul Samarra.

sini 
rînd 
un sfîrșit brutal și cu conse
cințe dezastruoase, mai ales 
pentru una din părți, dar totuși 
un sfîrșit. „Consider că în a- 
proximativ opt zile totul va fi 
gata", a declarat laconic, în 
legătură cu aceasta, șeful sta
tului nigerian, generalul Go- 
won, în cadrul unei 
țe de presă, care a 
luni după-amiază la 
„Operațiile militare 
ultimelor forțe biafreze 
desfășoară cu succes", a adău
gat el, motivîndu-și acest op
timism.

In cadrul conferinței sale 
de presă, generalul Gowon a 
tinut să sublinieze că el ar fi 
fost dispus să încheie războiul 
tmediat ce liderul fostei pro
vincii răsăritene, Ojukwu, ar 
fi renunțat la secesiune. „Eu 
însumi, ca și marea majorita
te a nigerienilor, sîntem hotă- 
rîți ca, cu orice preț, să păs
trăm unitatea tării", a adăugat 
Gowon, resț ingînd o propune
re în legătură cu crearea u- 
nei confederații a statelor ni
geriene. El a amintit totoda
tă, că în urma înaintării con
tinue a trupelor sale, unul 
din aerodromuri utilizat noap
tea de către Crucea Roșie 
pentru a transporta alimente 
și medicamente populației bia
freze, și anume cel de la Obi- 
lagu, „poate cădea în orice 
moment" în mîinile forțelor 
federale. In acest mod, doar 
aerodromul de la Uli-Ihiala, 
denumit „Annabella", ar ră-

conferin- 
avut loc

Lagos, 
împotriva 

se

mîne la dispoziția Crucii Ro
șii. care a obținut promisiu
nea lui Gowon că forțele fe
derale, chiar dacă vor cuceri 
regiunile înconjurătoare nu se 
vor atinge de el... cel puțin, 
deocamdată.

In acest timp, soarta milioa
nelor de refugiați biafrezi de
vine din ce în ce mai criti
că, deși în momentul de fată, 
gratie Crucii Roșii 
nale, au putut să 
importante cantități 
si medicamente. Cu 
turile depuse, 
si cantitățile avute la dispozi
ție sînt total disproporționate 
față de nevoile acestei imense 
mase de oameni extenuate și 
înfometate.

★
WASHINGTON 10 

preș). Ambasadorul 
în S.U.A., Joe Iyalla, 
rat că guvernul său 
observatori neutri să 
„oț erațiile militare finale” ale 
războiului civil cu secesioniș- 
tii biafrezi. El a precizat că in
vitații în acest sens au fost 
înaintate secretarului general 
al O.N.U., U Thant, Organi
zației Unității Africane și gu
vernelor Marii Britanii, Polo
niei, Canadei și Suediei. „Ob
servatorii — a spus Iyalla — 
vor avea acces imediat în toa
te zonele de activitate milita
ră pentru a vedea tratamen
tul aplicat trupelor și civililor 
din regiunea secesionistă de 
către unitățile federale nige
riene".

♦ ♦♦
Agenția France Presse anun

ță că guvernul iordanian a fost 
luni parțial remaniat. Bahjat 
Talhouni, care în afară de 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri era și ministru 
al apărării și al afacerilor interne, 
a cedat acest din urmă porto
foliu lui Dayfallah Lahmoud, 
guvernatorul capitalei iorda- 
niene. Hikmat Miziar, general 
in retragere, fostul director al 
siguranței generale, a fost nu
mit în funcția de guvernator 
al Ammanului.

♦ ♦♦
Referindu-se la 

Massamba Debat, 
misionat recent din funcția 
președinte al Republicii Con
go (Brazzaville), căpitanul Ma- 
rien Ngouabi, președintele 
Consiliului național al revolu
ției și comandantul-șef al ar
matei naționale populare, a 
declarat că securitatea perso
nală a fostului președinte este 
pe deplin garantată și că ori
ce speculație în acest sens este 
lipsită de rațiune. Totodată, 
Marien Ngouabi a arătat că 
vechiul regim a promovat o 
politică care a dus la grave 
disensiuni 
gat că în 
țional al 
națională 
acțiuni prin care se urmărește 
in primul rînd ca suveranitatea 
națională și integritatea teri
torială a țării să fie pe deplin 
asigurate.

♦ ♦♦
La centrul 

ford (statul 
efectuată o 
inimă. Pacienta, Virginia Asche, 
este în virstă de 59 de ani. O- 
perația fost efectuată de o e- 
chipă de chirurgi condusă de 
dr. Norman Shumway și a du
rat peste patru ore. Starea să
nătății pacientei, a arătat a- 
celași purtător de cuvint, este, 
in primele ore după operație 
satisfăcătoare.

medical din Stan- 
California) a fost 
transplantare de

tribale. El a adău- 
prerent Consiliul na- 
revoluției și Armata 
populară desfășoară

Internațio- 
primească 
de hrană 

toate efor- 
mijloacele, ca

(Ager- 
Nigeriei 
a decla- 

a invitat 
asiste la

♦ ♦♦
In continuarea campaniei sale 

electorale, vicepreședintele 
S.U.A., Hubert Humphrey, a 
rostit la Philadelphia un dis
curs în care a arătat că speră 
ca S.U.A. „să fie in măsură 
să înceapă retragerea anumi
tor trupe" din Vietnam „la în
ceputul anului 1969 sau la sfîr-

♦ ♦♦
Peste 1 milion de elevi 

aproximativ 900 de școli 
New York-ului își continuă 
canța ca urmare a grevei 
clanșate de Federația unită a 
învățătorilor din S.U.A. Gre
viștii cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.
♦ ♦♦

La Ottobrun a fost prezen
tată publicului cea de-a treia 
și ultima treaptă a rachetei 
Eldo — „Europe 1". Ea a fost 
realizată în 7 ani de patru 
firme vest-germane de con
strucții aeriene. Racheta „Eu- 
rope-1“ care are trei trepte,

COSMONAUȚII AMERICANI VOR EFECTUA 
ZBOR DE RECUNOAȘTERE ÎN JURUL LUNII

Administrația națională pentru problemele aeronauticii și 
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) preconizează ca in 
decembrie anul acesta trei cosmonauți americani să execute 
un zbor de recunoaștere în jurul Lunii, la bordul unei cabine 
Apollo-8. Specialiștii menționeată că astronauții americani vor 
trece prin vecinătatea satelitului natural al Pămintului la o 
distanță de 96 km cu o viteză de 5.700 km/oră.

Programul „Apollo-8" depinde în mare măsură de desfășu
rarea zborului cabinei „Apollo-7", prevăzut pentru 11 octom
brie, și care va dura 10 sau 11 zile. Zborul vehiculului spațial 
„Apollo-7", avind la bord pe cosmonauții Walter Schirra, Wal
ter Cunningham și Don Eisele, va avea, în primul rînd, scopul 
familiarizării echipajului cu noua cabină de trei locuri.

R.r. CHINEZA. Canale 
de irigație construite in pro
vincia Chan Tung care ali
mentează trei centrale elec
trice ; lucrările de irigație e- 
fectuate permit cultivarea a 
500 ha pămînt virgin.
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