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Înmînarea unor ordine 
și medalii 

la Consiliul de Stat
mm
■ZILEI

Cu ocazia acestei sărbătoriri, pen
tru conlribulia adusă la Întărirea 
forțelor noastre armate, ou fost de
corați cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialisto România 218 ge
nerali, ofițeri, subofițeri, angajali ci
vili al Forțelor Armato șl alti to* 
varășl.

Mulțumind pentru distincțiile a- 
cordate, general-locotenent Marin 
Nlcolescu, general-colonel in rezer
vă Constantin Smirnov și ing. Mi
hai Palado au exprimat recunoștința 
tuturor artilerișlilor fată de partid 
și guvern pentru deosebita 
o acordă întăririi Forțelor 
înzestrării lor cu mijloace

Cu prilejul aniversării a 125 de ani 
de la înființarea artileriei armatei 
româno, la Consiliul de Stat a avut 
loc joi solemnitatea înmlnării unor 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

înaltele distincții au fost inmînale 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stal.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Vaslle Palilinoț. Constan
tin Stătescu. secretarul Consiliului 
de Stal.

Erou prezenți general-colonel ion 
loniță. ministrul forțelor armate, ge
neral de 
juneți ai 
generali.

lucrările adunării iau
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preșe-

de
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ADUNĂRII GENERALE A SCRIITORILOR
La Ateneul Român au început joi 

dimineața lucrările .Adunării generale 
a scriitorilor.

Eveniment de deosebită importan
ță pentru mișcarea culturală din ta
ra noastră, precedat de ample dez
bateri in presă și in publicațiile de 
specialitate Adunarea generală a 
scriitorilor își propune să examine
ze situația actuală a literaturii ro
mâne. să evidențieze succesele obți
nute in ultimii ani do poezia, proza 
dtamalurgia critica literară din tara 
noastră. Reliefînd contribuția între
gului nostru front literar pe tărîmul 
promovării unei literaturi de înaltă 
calitate artistică, inspirată din rea
litatea socialistă, din viata complexă 
$! multilaterală a oamenilor muncii. 
Adunarea generală a scriitorilor con
stituie in același timp un prilej de 
analiză a liniilor de 
teraturii noastre de 
ferință pe tară, 
velor scrisului
na ideologiei marxist-leniniste, a re-

fleclării cu o largă paletă de mijloa
ce artistice a celor mal semnifica
tive procese desfășurate în societatea 
noastră, a operei mărețe de desăvîr- 
șire a construcției socialisto. In a- 
cest înalt for scriitoricesc vor fi 
dezbătute rolul activ pe care îl au 
scriitorii în opera de continuă evo
luție a societății noastre, realizările 
șl îndatoririle Uniunii în cadrul am
plei opere de 
socialiste, sub 
comunist.

Faptul că la
parte toți membrii Uniunii Scriito
rilor ilustrează grăitor impetuosul 
proces de lărgire șl aprofundare a 
democratismului socialist în toate 
domeniile vieții obștești din tara 
noastră. In acest cadru plenar, scri
itorii sînt chemați să-și spună cuvîn- 
tul. cu cea mai înaltă răspundere, 
asupra formelor de organizare cele 
mai prielnice 
re, să aleagă 
conducătoare.

Alături de

numeroși Invitați j acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învătămîntului, Pompi- 
liu Macovei președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. ministru pentru problemele 
tineretului, și alti reprezentanți ai 
unor instituții centrale, Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii Compo
zitorilor, Ion Jalea, președinte de o- 
noare al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Brăduț Covaliu, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici. Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, 
oameni de artă și cultură.

Adunarea generală a fost 
să de acad. Zaharia Stancu, 
dintele Uniunii Scriitorilor.

In continuare a fost ddoptată or
dinea de zi : Raportul Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor; Ra
portul Comisiei de revizie; Princi
piile de bază ale noului statut al U- 
niunii; Alegerea Comitetului de con
ducere al Uniunii și a Comisiei de 
revizie.

Adunarea generala a adus un pios 
omagiu scriitorilor decedați in peri
oada care a trecut de lă ultima con
ferință pe țară.

Acad. Zaharia Stancu a prezentat 
raportul Comitetului de conducere 
al Uniunii Scriitorilor. Au urmat apoi 
dezbateri, în cadrul cărora au luat 
cuvintul acad. Alexandru Philipplde, 
Radu Boureanu. acad. Victor Eftimlu. 
Marin Preda, Nicolae Breban, De- 
mostene Botez, membru corespon
dent al Academiei, Fănuș Neagu, Du
mitru Corbea, Laszlofy Aladar. Geor- 
gela Horodincă, Adrian Păunescu, 
Violeta Zamfirescu, Ion Horea, Hajdu 
Gyozo, George Lesnea. Petre Sălcu- 
deanu, Franz Liebhardt și Virgil 
Teodorescu.

Adunarea generală a scriitorilor a 
fost salutată de Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, șl 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului.

Lucrările adunării generale a scri
itorilor continuă.

Start în 
glisarea lui B 2
In microraionul 3 A din o- 

rașul Vulcan, lucrători al Șan* 
Herulul de construcții nr, 3 
au începui miercuri glisarea 
blocului turn B 2, cu 10 e- 
taje șl 66 apartamente. Este 
primul bloc-turn care se ridi
că in acest mlcroraion.

Excursie 
la Alba Iulia

Filiala O.N.T, Carpați 
Petroșani organizează, cu 
lejul festivităților ce vor 
loc la Alba Iulia pentru săr
bătorirea semicentenarului U- 
nlril Transilvaniei cu România, 
o excursie cu autocarul în a- 
cest oraș. Plecarea va avea 
loc din Petroșani, în diminea
ța zilei de 1 decembrie iar 
înapoierea în aceeași zi în 
cursul serii. Costul unui bilet 
este de 55 Iei.

înscrierile se primesc la a- 
gen'tia filialei, pînă în ziua 
25 noiembrie inclusiv.

armată lacob Teclu, ad- 
minislrului forțelor armate,

(Continuare In pag. a

Dali-mî 
mitelului

grijă ce 
Armate, 

moderne

2-a)

„Micile"
ale unui

Constructorii din Petrila au reușit 
să facă în acest an un pas însem
nat în buna organizare a activității 
șantierului, ridicarea nivelului muncii 
lor pe o treaptă superioară. Rezul
tatele obținute sini grăitoare în a- 
cest sens : terminarea și predarea in 
folosință pînă în prezent a tuturor 
blocurilor cuprinse în planul initial 
de lucrări și a marelui complex co
mercial, încheierea finisajelor exte
rioare la blocurile I, B, D, rămase 
restante din anii trecuți, executarea 
a sute de metri liniari de canal co
lector pentru apele pluviale și as
faltarea unei largi relele de drumuri 
de acces in noul cartier de blocuri 
8 Martie.

Eforturile constructorilor petrileni 
sînt concentrate in prezent pe ridi
carea altor două blocuri — B 5 și 
H — executarea în continuare a 
canalului colector al apelor pluviale, 
a drumului de acces pentru preda
rea centralei termice nr. 1. încheie
rea inelului' de drumuri prin fata 
lui B 5, ca și pregătirea noilor 
turi de lucru pentru iarnă.

Munca lor este împiedicată 
de unele probleme ..mici' , care 
jenesc serios activitatea 
rului, cărora cu posibilitățile proprii.

fron-

însă 
stin- 

șa nlie-

probleme

conducerea șantierului nu le găsesc 
rezolvare. Prima problemă este cea 
legată de executarea canalului co
lector al apelor pluviale. Acest ca
nal trece pe lingă un transformator 
al întreprinderii de electricitate. Cu 
toate insistentele constructorilor, e- 
lectricienii refuză să aprobe șantie
rului executarea mecanizată a por
țiunii respective de canal ce trece 
pe lingă transformator, iar construc
torii nu vreau să facă manual săpă
turile pe porțiunile nevralgice. Din 
această cauză, lucrarea este în in- 
tîrziere pe diferite tronsoane.

O altă problemă pentru șantier, 
este lipsa de pavele pentru pava- 
rea drumului de acces la 
asemenea este necesar ud 
pentru săparea fundației
prin fala blocului B 5, lucrare care 
trebuie executat; 
perea iernii.

Constructorii
sÎDt hotărîți să lucreze cu rezultate 
bune și mai departe — ei au încă 
nevoie de ajutorul conducerii Gru
pului 2 construcții, pentru a putea 
rezolva .micile" probleme de pe șan
tierul Petrila. Atunci, munca lor va 
fi și mai spornică I

C.T.2. De 
excavatOT 
drumului

înainte de ince-

șantierului Petrila

S. M.

Muntele de cenușa
Nu. Nu este \ orba de o cu

riozitate a naturii și nici de 
una creată de șliinfă. Ci de 
tn fapt autentic.

O dată cu Începerea ano- 
impului Iriguros, blocurile — 

cum e firesc — trebuie 'încăl
zite. in întregul municipiu 
combustibilul de bază folosit 
este, după cum se știe, căr
bunele. Arderea Iul nu se tace 
complet, mai ales cind 
de calitatea ce
lui livrat și re
cepționai cu 
leslulă ușurință 
<e I.G.L

Zgura $/ c 
■tușa rămasa, 
de la fiecare 

centrală termică, 
formează

de bloc va

cind circulația pe stradă și fn 
Irarea locatarilor inlr-una din 
scări. Poalele muntelui au iost 
deja „turnate".

Locatarii sini, și pe buna 
dreptate, nemulțumiți pentru că 
intrarea și Ieșirea se tace tot 
mai greu, iar dacă „disputa" 
I.G.L. — l.C.O. — comitetul 

mai continua inlra- 
blocală in Intre-

muntele 
in 
este

fala
me-

Conferințe
• Sîmbătă, la ora 18. va 

vea loc la Casa de cultură
din Petroșani conferința ..Co
misiile de judecată".

Va conferenția 
M., jurist-consult. 
va fi urmată de 
listic.

® Azi, la ora 
mare a Clubului 
din Petrila, prof,
sie, conferențiar Ia 
de mine Petroșani, va face o 
interesantă expunere despre 
„Farfuriile zburătoare. Diverse 
ipoteze privind originea lor".

In cursul zilei de Teri, tem
peratura maximă a aerului la 
Petroșani a fost de plus 2 
grade iar la Paring de minus 
3 grade. Minimele au fost de 
plus 1 grad și, respectiv, mi
nus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
închisă. Precipitații slabe sub 
formă de lapovită și ninsoare.

Unul din secretele succeselor E. M. Lupeni:

FOLOSIREA RAȚIONALA
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I
!
I

din pai lea Co
al partidului, a 

Consiliului de Stal și a guvernului, 
să adresez tuturor artilerișlilor — 
ofițerilor, generalilor, soldatilor, sub
ofițerilor — un salut călduros cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani de la 
înființarea artileriei în patria noas
tră.

In același timp, doresc să adresez 
cele mai calde felicitări tuturor ofi
țerilor. subofițerilor și celorlalți to
varăși care au fost distinși astăzi 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Sărbătorirea zilei înființării artile
riei și acordarea acestor distincții 
unui număr mare de ofițeri ai ar
tileriei noastre, cît și unor lucrători 
din uzinele de armament, constituie 
o prețuire a activității pe caro ofi
țerii, artilerișlii o depun în vederea 
pregătirii de luptă și instruirii uni- - 
tătilor pe care le comandă pentru 
a ti in stare să minuiască in cele 
mai bune condiții armamentul din 
dotare, pentru a fi gala să-și înde
plinească îndatorirea de a servi pa
tria in orice împrejurări. Cunoașteți 
preocuparea partidului și guvernului 
nostru pentru a asigura înzestrarea 
armatei noastre cu mijloace moderne - 
de luptă. Cunoașteți hotărîrea din 
aprilie a Comitetului Central pri- 

intensificarea producerii în la
tinei serii de arme, pe cît po-- 
la nivelul armelor similare pe 
mondial, hotărîre care pornea

voie ca, 
Central

artilerișlilor 
deosebite 
producției c 
ti Ieri e care

le
legate 

de armament 
; se fabrica

revin 
de

A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

vi nd 
ră a 
sibil 
plan
dc la faptul că numai pe . această 
cale vom putea realiza o dotare co
respunzătoare a armatei noastre.

preot upări. 
sarcini 

reluarea 
de ar- 

în trecut
în România — desigur, la nivelul ac
tual al cerințelor artileriei. Sîntem 
convinși că atît artileristii din ca
drul Forțelor Armate, cît și ingine
rii, tehnicienii și muncitorii din u- 
zinele de armament vor reuși să so
luționeze în cel mai scurt timp pro
blemele complexe pe care le ridică 
intensificarea producerii în tară a 
armamentului de artilerie șl că vom 
obține rezultate bune și în acest do 
meniu de activitate.

Este știut, tovarăși, că în condi
țiile de astăzi, cînd în viata Inter
națională au loc atitea evenimente, 
cind forțele imperialismului nu au 
renunțat ia acțiunile și uneltirile lai 
de război, există grave primejdii la 
adresa păcii; atît timp cil se va men
ține imperialismul, se va menține și 
pericolul de agresiuni. România, ca 
tară socialistă, este obligată și tre
buie să se îngrijească permanent de 
întărirea capacității sale de apărare, 
de întărirea forțelor sale armate șt 
in acest cadru, de dezvoltarea arti
leriei. care joacă un rol importam _ 
în armatele de astăzi.

Noi știm că România, ca tară so
cialistă, ca membră a Tratatului de 
la Varșovia, trebuie să dezvolte o 
colaborare strînsă cu armatele fră
țești, ale statelor 
din Tratatul de la 
cu armatele tuturor

care fac parte 
Varșovia, cît șt 
țărilor socialiste;

(Continuate fn pag. a 2-a)

Primirea de către tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer 

a ambasadorului Marii Britanii, 
sir John Chadwick

ce nu sini e- 
vacuole, formează adevărali 
munți in fafa blocurilor.

Plnă in prezent nu a iost 
stabilit cu precizie cine tre
buie să Iacă această treabă : 
I.G.L. spune că l.C.O., lor to
varășii de la l.C.O. dau vina 
pe comitetele de bloc. Plnă 
cind se va rezolva această 
dispută a responsabilităților, in 
lata blocului nr. 4 din sir. 
Carpali muntele de zgură se 
\ a Inălfa necontenit, impiedi-

Poate 
lotmat 

blocului 
nit practicării spor
turilor de iarnă 1 
Nu credem lotuși 
să i se li rezer

vat o asemenea menire.
Cert este că muntele de /.gu

ră nu folosește nimănui. Nici 
chiar aspectului urbanistic al 
cartierului.

Cetățenii așteaptă 
lui in alara orașului.

Poale se va indura, in slir- 
șit, cineva să Iacă această 
treabă. Dacă nu, o să-l chemăm 
in ajutor pe Păcală.

mutarea

M. PAVEL

In primele zece luni din acest an, 
minerii de la E.M. Lupeni au obținut 
o seamă de realizări foarte bune. 
Planul de producție a fost depășit 
cu 52,084 tone, productivitatea mun
cii a crescut cu 119 kg/post fală de 
plan, iar economiile la prețul de 
cost s-au ridicat la 2 510 000 lei. La 
aceste realizări deosebite, o contri
buție de”seamă au adus-o în special 
sectoarele V .(-j- 16 744 tone) 
(4-5 340 tone', 
VI (4- 4 451 l 
tone). Merită 
spre deosebire 
țări din bazin, 
singura care a 
mod ritmic, decadă cii decadă, 
de luna. Aceste însemnate 
au fost posibile datorită 
bune organ: 
Ionic, datorită folosirii i 
canacitătii de orodudi'’. 
Iiile cînd linsa de efectiv 
simțită si aici c 
iinhăiiie r r.v.j.

Desigur, la obținerea succesele:, 
au contribuit o- mulțime de factori 
printre care și folosirea rațională a 
canacHăiilor dc producție, rores- 
obn/ător producției planificate. Ast
fel. dună cum ge-.a destăinuit tov. 
A'exandru Laszlo, șeful serviciului 
planificare, la mina Lupeni reparti
zarea planului pe sectoare se face 
linîndu-se seama în primul rînd de 
linia do front disponibilă, de nece
sitățile corelării extracției- de ; ăr- 
bune cu executarea lucrărilor dc 
pregătire. De asemenea, la stabili
rea cifrelor de plan alo sectoarelor 
se line seama și de alto condiții ir 
zăcâminl specifice, de distanta de 
transport (cazul sectorului VIII’ «*t<. 
De menționai faptul că în 
de volumul planylui, atunci 
este necesar. între sectoare 
și mișcări de efective, pentru 
care să aibă asigurate toate

co-i

lu- 
ale 
ra-

rile luate în acest scop, inclusiv 
unele măsuri organizatorice”.

In continuarea discuției cu șeful 
exploatării, am aflat că în cursul a-

R. SELEJAN

(Continuare in pag a 3 a)

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit joi 
seara pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Marii Britanii la 
București, sir John Chadwick, în le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
tara noastră.

La întrevedere, care a decurs în-

tr o atmosferă cordială, a participai 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

★
In cursul zilei de joi, cu același 

prilej, ambasadorul Marii Britanii a 
fost primit de Iile Verdet, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

VII 
, IV (+ 5 201 tone), 
lone) și IX (-|- 4 375 

subliniat faptul că.
■ de celelalte exploa- 
, mina Lupeni a fost 

realizat planul în 
lună 

succese 
unei mai 

'.ări o procesului tehnn- 
ralionalr a 

în mucii 
se făcea 

a de altfel la toate

fun 'ie 
ci nd 

se fa 
ca fie- 
condi-

țiile îndeplinirii sarcinilor. Planul 
este apoi repartizat pe brigăzi (lo
curi de muncă) la începutul fiecă
rei perioade, astfel că fiecare om al 
sectorului cunoaște sarcinile 
revin.

Ca urmare a acestui mod de 
cru, capacitățile de producție 
sectoarelor au pulul fi utilizate
tional. realizindu-sc' o linie de front 
activă, cu 126 metri mai mare de^it 
prevederile preliminarului, (apt 
a permis depășirea planului 
ducție.

Și totuși două dintre 
minei sectoarele II si HI 
au avut linie de front cor, 
loare planului de producție, 
mas in urmă de la înceț 
cu 1996 tone, resoectiv, 
tone do d'-Tbune. Dacă 
are circumstanțe atenuam 
ralmia d steril care seiu 
V de nanrioă se pTozîntă foe 
mintală. rl’n care 
fi îe pe zi, se ext 
•/■'r considerente care de 
stat la baza reducerii planului 
nic do la 570 la 400 tone) in schimb 
sectorul II nu are nici o justificare 
plauzibilă privind folosirea neral,îo- 
nală a canari tă Iii de producție 
care dispune. Organizarea slabă 
locurilor de muncă, lipsa de colabo
rare dintre șeful de sector si ros
tul personalului tehnic al sectorului 
in rezolvarea unor probleme strin
gente, calitatea slabă a unor lucrări, 
care au trebuit să fie refăcute, sint 
cauzele principale care au împiodjcal 
buna desfășurare a procesului 
produc lie in cadrul sectorului II.

„Cele două sectoare in cauză, 
realiza planul pe trimestrul 
vor recupera si o parte din 
nerea in urmă — ue spunea ing. 
Vasile Ciriperu, șeful exploatării. 
Urmează să-și spună cuvintul măsu-

In atenția

Iilor
voluntari

ai ziarului

La începutul acestei săplămim, Aninoasa a sosit o locomo
tiva Diesel, dc fabricație românească. In prezent este supusă probelor la 
suprafață urmind ca in următoarele 'ilo să fie coborilă in mină.

corcspondcn

Marți, 19 noiembrie a. c., ora 
17, redacția ziarului „Steagul 
roșu" Petroșani organizează, la 
sediul redacției, o consfătuire 
cu corespondenții voluntari.

Consfătuirea are drept scop 
întărirea legăturii redacției cu 
corespondenții săi, lărgirea te
maticii ziarului, operativitatea 
informațiilor și creșterea apor
tului corespondenților la îm
bunătățirea conținutului ziaru
lui.

Sini invitați să participe toți 
corespondenții voluntari al zia
rului nostru.



2 ■ STEAGUL ROȘU
VINFR1 15 NOIEMBRIE 1068

inmînarea unor ordine 
și medalii 

la Consiliul de Stat

învățăminte majore 
în vederea practicării 

unui comerț rațional, civilizat

Dezbaterea proiectului de statut 
al personalului didactic

ROD AL GÎNDIRII «

(Utmort din poo- 1)

de lupte. holărirea lor de a duce 
mai departe tradițiile făurite de îna
intași de-a lungul veacurilor în lup
tele pentru independent* ri neatlt- 
nere In încteșlarea Gpriqk cu duș
manul In rttebNul antihitlerist. Ei 
»-eu aDpalal sM-șl închine întreaqa 
Vu putere de munca, pricepere si 
pasiona panlrn a contribui la tnt*-

(uvintul (ovârâ$ulnl 
Nicolac (caușcscu

(Urmare din pag. 1)

în aceasta constă o latură a solida
rității si a colaborării între națiu
nile noastre socialiste, a internațio
nalismului sodalist. Dar știm că a- 
ceaslă colaborare ne Impune să ne 
preocupăm continuu de întărirea for
ței de luptă a tării noastre, pentru 
că numai așa capacitatea de luptă 
a țărilor socialiste va fl puternică» 
bazîndu-se pe forța si tăria fiecărei 
armate naționale, statele socialiste 
vor putea, dacă va fl necesar, să 
lupte în comun pentru zdrobirea ori
cărui agresor imperialist. In această

0 măsură în sprijinul 
cetățenilor care solicită 

schimbarea numelui
Potrivit unui recent decret emis 

de Consiliul de Stat, cetățenii români 
pot obține. pcntTU motive temeinice 
schimbarea numelui de familie și a 
prenumelui sau numai a unuia din
tre acestea.

Persoana care solicită schimbarea 
numelui va depune, in acest scop, 
cerere la comitetul executiv al Con
siliului popular al comunei, orașu
lui. municipiului sau 31 sectorului 
din București, unde domiciliază.

°enlru a ocroti interesele minoru
lui avînd în vedere importanța pe 
ca:e o are numele ca element de in
dividualizare, a persoanei fizice, in 
decret s-a prevăzut ca atunci cînd 
nu există înțelegere între părinți cu 
privire la numele ce urmează să fie 
stabilit pentru minor, sau cînd ce
rerea de schimbare a numelui este 
făcută de tutore să se ceară încuvi
ințarea autorității tutelare. Această 
procedură este prevăzută și pentru 
persoana pusă sub interdicție.

In cazul cînd solii s-au învoit să' 
poarte in fimpui căsătoriei un nume 
dr familie comun pentru schimba
rea acestuia este necesar consimtă- 
mînlul celuilalt soL

Cererea de schimbare ă numelui 
se publică, în extras prin grija și

Pentru aprovizionarea 
populației

In piața din Petroșani își desfac 
produsele agro-alîmenlare două unl- 
tăti ale Centrului de Legume și 
Fructe din localitate ri o unitate a 
J.A.S. Bircea. Pentru asigurarea u- 
nri aprovizionări corespunzătoare a 
popa la ti OL pentru evitarea aglomera
ției. unitățile C.L-F. și-au asiguTat 
încă din perioada de vară standuri 
de desfacere care Sînt frecventate zil
nic de un mare număr de cumpără
tori. Satisfacerea cerințelor consuma
torilor este reflectată ia vinzările 
mari ture s au realizat în ultimele 
luni. Numai în luna octombrie și 
noiembrie au fost vîndute prin aceste 
unități peste 180 000 kilograme car
tofi RO0O kilograme Mdăcinoase. 
150 000 "kilograme varză însemnate 
cantităti de alte legume si frude.

Pentru satisfacerea cît mai depli
nă a cerințelor populației, conduce
rea C.L.F. precum și a unității I.A.S. 

Un edificiu al sănătății — dispensarul complexului C.F.R. Petroșani.
Foto: A. R1EGELHAUPT

rlroa conținu* a capacității da apăra
ta a (IUL sl slujească cu devota
ment șl abnegație interesele poporu
lui nostru, să fie gala in orice mo
ment la chemarea partidului, s* o- 
per» libertatea. Independenta și pfi- 
m în tul scump al patriei.

Tovarfirul Nicolae Cmu$Bscu a 
rostit o cuvîntarc, subliniată de cei 
prezent! prin vil șl puternice e- 
plauze.

direcție trebuie să acționăm șl în 
viitor.

Ne exprimăm convingerea Cfi mi
litarii Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România. artilcrișlii 
Forțelor noastre Armate, vor înfăp
tui neabătut politica partidului și 
guvernului șl că, la chemarea lor, 
vor fi gata să-șl facă datoria în 
orice moment.

Vă urez dumneavoastră și tuturor 
arlileriștilor, tuturor militarilor For
țelor noastre Armate noi și noi suc
cese în pregătirea do luptă si poli
tică, multă fericire și sănătate.

prin cheltuiala solicitantului în Bu
letinul oficial. Cererea de schimbare 
a numelui format din expresii Inde
cente. ridicole Ori transformat priu 
traducere sau în alt mod, este scu
tită de publicare. Orice persoană in
teresată poate face opoziție la cere
rea de schimbare a numelui, în ter
men de 30 do zile de la publicarea 
acesteia.

Decizia de admitere sau de res
pingere a cererii se dă de către In
spectoratul General al Miliției.

Cel căruia i s-a respins cererea 
do schimbare a numelui pbale face 
o nouă cerere, dacă în susținerea ei 
au intervenit motive noi.

Persoana al cărui nume de fami
lie sau prenume a fost înregistrat 
în actele de stare civilă tradus în 
altă limbă decît cea maternă ori 
cu ortografia altei limbi poate cere 
înscrierea, prin mențiune pe aceste 
acte, a numelui de familie ori a pre
numelui. retradus sau cu ortografia 
limbii materno. Cererea se depune 
la comitetul executiv al consiliului 
popular în păstrarea căruia se află 
registrele de stare civilă și se a- 
probă de președintele acestui comi
tet.

(Agerpres)

Bircea. se preocupă îndeaproape de 
a asigura și aproviziona din abun
dentă cu mărfuri standurile din ha
lele orașului. Zilnic vînzătorii din 
unitățile C.L.F. sint îndrumați de că
tre merceologul voiajor Taler Emilia 
în întocmirea comenzilor, expunerea 
produselor etc. Datorită strădaniilor 
depuse de vînzătorii Porojan V>ale- 
riu și Păuna Dumitru planul de vin- 
7.ări a fost depășit în această toam
nă, lună de lună, oblinîndu-se în
casări peste plan de 186 000 lei. Sa- 
lariații C.L.F. și I.A.S. Bircea se preo
cupă ca șî în lunile ce urmează u- 
nitălile lor să fie aprovizionate a- 
bundenl. pentru a satisface în între
gime cerințele populației cu mărfuri 
•verifice sezonului de iarnă.

Vasile COCHECI 
activist al Comitetului 
municipal de partid

Aprovizionarea nerttmlcfl, ncco- 
respunzătoare țin multe rfndurl fă
cută cu „proferențicri*), lipsa de 
discernămînt în întocmirea comen
zilor (șl de operativitate în onora
rea lor), neatenția tete de mnsutnn- 
lori precum șl alte oauae «semănti- 
loare »u determinat în primele zete 
luni dm an. c* si în anul tre
cut» neroaifrwrea rețetei lor d» plan 
de către majoritate» Mgantehțiitor 
cortiatriate din Valea Jiului. $tim cu 
lotii că în unitățile comerciale o 
mare porte ti saterteților depun efor
turi susținute pentru a satisface în- 
tr-un moți cîl mal civilizat rerințele 
populației. Dar, tot atît de bine slitn, 
ră sînt și salartețl oare încă mai au 
o optică total greșită despre munca 
în comerț despre oMtgaUile ce le 
rcxln In realizarea sarcinilor de 
plan. Tocmai do aceea, no-nm Aștep
tat ca în «ftftwrtirea goncnftld pfrnlru 
dareo de «oornd țd alegeri a oomu- 
nișlilor din cometî — care a avut 
lor recent — această optică să fie 
combătută. Nerem așteptat ca doli- 
clențele, care au determinat, în fi
nal, norcaliznrea planului, să fie 
dezbătute ru tot curajul. Dar hu 
s-a intîmplat așa. Din conținutul dă
rii do scamă precum §1 din modul 
în care n fost pregătită adunarea a 
reieșit, că pentru realizările sub po
sibili lăfi cu care comuniștii s-eu pre
zentai tu (ața adunării gotici ale, 
răspunderea o poartă atît comitetul 
do partid pe comerț cît și birourile 
organizațiilor do bază, majoritatea 
comuniștilor. Rezultatele slabe se 
datorase activității insuficiente h co
mitatului do partid, care nu s-a 
preocupat îndeaproape do mobiliza
rea s&lariaților la îndeplinirea sarci
nilor do plan. Ele se datorase meto
delor de muncă alo cnmiteluhti, cu 
vechi carențe.

.Comitelui do parlid •- s-a spus 
în darea de seamă — nu a reușit să 
ia întotdeauna poziție pentru înlă
turarea deficientelor*. Dat, n încer
cat ? In timpul adunării s-au rostit 
frazo în genul: .mai avem și lip
suri", dar lipsurile nu au fost ară
tate PE FAȚA. S-n spus că „unii șeii 
de depozite proci iod aprovizionarea 
preferențialei a maqazinelot". dar 
nu s-a arătat CINE. S-a spus ■~ă .fn 
releaua comercială pătrund mărfuri 
de calitate necorespunzăloarc", dar 
VINOVĂȚII nu au fost ară tați. S-au 
rostit astfel de frazo devenite ste- 
reotipo, fără conținut, care nu dove
desc altceva decît incombativitate, 
lipsă de răspundere.

Comitetul de partid nu a putut 
raporta o activitate concretă, fruc
tuoasă. deoarece aceasta s-a redus

Consemnări
de la o bibliotecă fruntașă

încă de Ia intrarea în Clubul mun
citoresc el sindicatelor din Lupeni 
te întîmpină un panou pe care sînt 
prezentate rezumatele cărților noi 
apărute. Intr-o vitrină alăturată gă
sești expuse chiar aceste cărți. Te 
poți hotărî, pe loc, pe care să o ci
tești.

Intrat în sala bibliotecii, găsești 
expuse in vitrine frumos aranjate, 
care îți atrag atenția, cele mai sem
nificative cărți, atît din domeniul 
mineritului cît și de literatură.

Bibliotecara clubului, tovarășa Fo- 
dor Eleonora este gata să servească 
pe frecare solicitant, cu multă bu
na voiulă, să-i ofere o carte intere
santă după ce se interesează ce pro
fesiune are.

Programul de activitate al clubu
lui pe luna noiembrie cuprinde mai 
multe acțiuni cu cartea: DIMINEȚI 
DE POVEȘTI PENTRU COPII, RE- 
CFNZH, DIMINEȚI LITERARE etc., 
la care cititorii vin cu plăcere. Ul
tima acțiune a avut loc duminică di
mineața. In cadrul ei a fost prezen
tată copilăria lui M. Eoiinescu. In 
următoarele zile programul va fi 
completat cu o seară tematică pen
tru tineret: „Comportări idealuri, a- 
tttudlni".

Datorită acestor acțiuni numărul 
cititorilor înscriși la bibliotecă, de la 
începutul anului a crescut mereu a- 
fungîndu-se la o frecvență zilnică d(j 

de fapt 1».., activitatea secretatului 
(supraaglomerat de sarcini). Dac* în- 
iregu) Mffirttet nț fl activat în mol 
susținut, fără îndoială că multe de
ficiențe șl neajunsuri or fi fost cu
noscute șl înlăturate. Er» știut IAptul 
că uncie organizații dt» bat* tratea
ză cu indiferență educarea membri
lor săi prin cursurile tovălămlnlu- 
lui de partid (la dala adnnUril. dec! 
după 40 de zile do ia deschiderea a- 
nuhii de învățăraînt, undo organi
zații nu aveau stabilit orarul C»rsu-

Alegerile 
în organizațiile 

de partid

iilor I). $i dnc* aceste organizații nu 
au înțeles pînă în zhia adunării ge
nerale scopul oceslot forme de edu
care comunistă desigur Că l-au înțe
les în cursul adunării, tiftriă au ur
mărit atoni nivelul dezbaterilor. 
Dupîi lunqt insistente din partea pre
zidiului, la cuvînt s-au înscris doi 
muncitori, un Ospătar $1... șapte di
rectori și conducători do întreprin
deri. Dar, nu înscris nici un vin- 
zătOr sou responsabil de magazin, 
nici un merceolog sau șef de servi
ciu comercial, nici un economist, 
planificator, contabil set sau șef de 
depozite. Pe bună dreptate no între
băm : unde au fost ceilalți membri 
de partid ? Ce au făcut aceștia ? E 
suficient că au propus și au votat 
în unanimitate ?

E adevărat, că adunarea a votat 
un plan' de măsuri bogat dai pe 
marginea lui s-n păstrat o tăcere 
desăvîrșîlă. Nici o altă propunere 
nu a fost înscrisă în proiect deși 
vorbitorii Davidovici Caz.imir, Poe- 
naru Dumitru, N^ischiu Grigore. Ghi- 
tan Dumitru, și yiltii, au arătat că in 
comerț. în afară de aprovizionare șl 
desfacere sînt și alte probleme ia 
fel de majore, de caro însă nu se 
ocupă nimeni.

Inventarierile îndelungate, părăsi
rea nejusiîticata a locului de mun
că de către unii responsabili de ma
gazine, lipsa de carne datorată... ne- 
iuncționarii unor agregate și multe 
alte neajunsuri cum vor fi soluțio
nate dacă nu prin aportul fiecărui 
membru de partid ? Cum vor fi în- 
Isturalo deficientele, dacă membrilor 
de partid le lipsește: combativitatea 
— la toii acei caro aveau ceva do 
spus, dar au tăcut; punctualitatea - 
nu numai la acei caro au întîrziat

36—40 cititori. In total 1 100 cu 
19 000 volume citite în acest an.

Printre cititorii fruntași se numă
ră : Corpadea loan, muncitor la E.M. 
Lupeni cu 76 cărți citite; Dobrițoiu 
Alexandru, tîmplar la Î.G.L. cu 38 
de cărți citite; Arhip Panait, mun
citor Ia E.M. Lupeni cu 60 de cărți; 
TudoTi Paulina cu 104 cărți, Buzngliac 
Silxîa tu 76 do cărți citite.

„Oamenii vin cu plăcere la bi
bliotecă, împrumută cărți, participă la 
prezentarea recenziilor, la serile li
terare și în general la toate acțiunile 
organizate" — spunea tov. Fodor E- 
leonora. Și e firesc să fie așa dacă 
munca este bine organizată, cărțile 
frumos prezentate, iar servirea este 
promptă și făcută cu multă plăcere, 
așa cum se procedează la biblioteca 
clubului din Lupeni.

Pavel MUNTEAN»

Uzurpatorul propriei familii
O scrisoare din Vulcan, so

sită la red aci ie, are drept motto 
zlcăloareu populară: „Nu s-a 
pomenit și este / Cocoșel cu 
două (ro^te / Bărbat cu două 
neveste". Roiul bărbatului din 
această zicală II joacă, după 
cam se afirmă in scrisoarea 
amintită. cetăfeanul Vllcu 
Gheorqhe din Vulcan.

De fapt, Vîicu Gheorghe nu 
arh riqud neveste legitime, ci 
o rievastă și o amantă. Cu so
fia legitimă are trei copii, cel 
moi mare de 1P ani. Venii de 
pe‘•le 10 ani in Valea Jiului, 
trăiește tot de aii la timp sin
gur. Familia și-a lăsat-o la Ia
ră și în Vulcan, Gheorghe a 
trecut drept cavaler. Din 
„curle-n curte", lo'mnalecul ca
valer a ajuns In casa vădu
vei Morarii Rozalia. Gh/fd s-a 
simlil bine tn casa colegei de 
serviciu șl a mai rămas un 
timp aici. Nu mull: vreo -1—5 
anii Plnă-n luna septembrie 
a c. rind șl-a adus familia de 
la tară. Dat anii Iruiti fn con
cubina I cu Moraru Rozalia a- 
xnau sfii însemne un lung șir 
de neințeleaerl șl teroare pen- 
h’i lamilia lui Vllcu Gheorghe. 
Pentru că. deși acceptase să-și 
ndură s^dla șri copiii in Vul
can. oaciln Ir.trc două adrese : 
a lui si a amantei Actada se 
inlimplg mal ales cînd era a- 
me{it de bdulurâ. $i era cam 
•des I In aceste cazuri, alegea 

la adunarea generală < conșf/ht/q su
prem} a datoriei, care trebuie rtUi# 
pin* te capăt — nu numai te orei 
care au plecai acasă din timpul adu
lterii.

In teta noului comitet de partid 
ates sten «artlnl mari, care nu pol 
fl îndeplinite derfi prinlr-o fnuncă 
aridul, prin acțiuni tusțlhute pen
tru mobilizarea șl educarea membri
lor de partid în spiritul unei înalte 
conștiințe a datoriei fiecăruia fală 
de obligațiile profesionale, fală de 
dererviree publicului. La aceste rar- 
clni s-a referit pe larg — attt tu 
timpul dezbaterilor cit $1 in înche
ierea lucrărilor «dunării generate — 
lovarășul Nogrnf Clement, secretar 
al Comitetului municipal de parlid 
Petroșani. Vorbitorul a dat Indica
ții prețioase noului comitet, și ală
turi de el tuturor participanțiilor la 
adunarea generală, e necesar ca 
inetotlelo de muncă ale comitetului 
*te corespundă cerințelor înfăptuirii 
Unui comerț chlliTtil. „A conduce — 
a spus printre altele tovarășul No- 
grut —* înseamnă a cunboștc. A con
duce fhseamnă a sti care sînt rele 
mni potrivite măsuri re trebuie 
luate pentru înlăturarea deficiente
lor. înseamnă a gîndi cum facem 
aprovizionarea, cum trebuie conce
put studiul cererii do consum, cum 
trebuie să se desfășoare comerțul 
civilizat. Să îndeosebi cum trebuie 
combătute manifestările de indisci
plină si incorectitudine in muncă, 
cum trebuie dezvoltat și educat spi
ritul de răspundere fn rlnduî mem
brilor de partid. In intretrqa activi
tate comercială, trebuie făcută o co
titură radicală 'astfel Incit COMHR- 
TUI, SĂ SE FACĂ PENTRU OA
MENI $1 NU PENTRU CIFRE, in a- 
cest scop, răspunderea revine tuiu- 
ror membrilor de partid si îndeosebi 
comlloiufuf nou aies”.

I. MUSTAȚĂ

Vedere din orașul de reședință al județului nostru — Deva.

CITITORII SESIZEAZĂ, 
cei vizați

La sesizarea tovarășului Score! 
Ioan din satul Dealul Babil, Consi
liul popular al orașului Vulcan răs
punde următoarele: „Stricăciunile 
produse do inundații în fața cine
matografului din Crividia au fost re
parate. Comitetul executiv a luat mă
suri de desfundare a canalului și a 
podului, de amenajare cu scocuri 
pentru scurgerea apoi. Acestea au 
fost făcute cu ajutorul muncitorilot 
de la E. M Vulcan. Gropile de pft 
drum au fost înfundate și s-a făcut 
umplutura necesară. Rugăm să sb 
acționeze prin Consiliul popular mu-

solia $l-șl revenea din furie 
numai fn palul amantei.

Oamenii cu care am slut de 
vorbă, vecini de-ai lui Vilcu 
și de ai amantei sale, ni l-au 
descris ca pe un om b'Utal 
fără pic de alecțiune de lată 
și soj, slâpinil doar de pati
ma alcoolului și a sentimenta
lismelor vulgare.

„intr-una din zile ne spu
nea Ruliâiescu Coculeana, Vil
cu mi-a cerut un lopoi s<i laie 
nișle oase. Nu știam că acest 
topor va servi drept unealtă 
pentru oasele propriei sofii. 
Nemaiputtnd suporta teroarea, 
femeia a fost nevoită să plece 
la tavă. \cum, Vilcu e din 
nou cocoșel cu două creste"...

„După ce și-a adus sofia de 
la fără, a începui, parcă, să 
bea si mal mult — ne-a >ela- 
tal gospodina Boz.an Maria. 
N<i de pufine ori, îl aduceau 
acasă, frinl de băutură, cile 
cinci-șase oameni. Ceea ce ur
ma în apartamentul lor, nu
mai so|ia lui știa! Nu odată 
am vâz.ut-o plină de vinătăi 
din cauza bătăilor groaznice 
pe care le primea de la so
lul ei. Bărbatul meu. care este 
resmmsabll de bloc, l-a atras 
fn repetate rlndurl alenfia a- 
supra comportării, dai par^ă 
a vorbit la pereți- Vllcu nu 
asculta decil de chemarea bău
turii șl ispita amantei".

la rîndul lor, vecinii Rbza-

COLECTIVE
Rorem • fost dai pnblidllțll pro

iectul tte rialul al cadrelor didac
tice petttra o fi supui dezbaterii pu
blico a tuturor cadrelor didactic» 
din țară.

Intre 28 octombrie și 6 noiembrie 
a. c. cadrele didactice din școlile 
municipiului Petroșani s-au întrunit 
In adunări d» dezbatere a proiectu
lui. Traducerea tn viaț* a itatuta- 
Iul îmbunătățit, prin propunerile te- 
vorltc din dezbaterea sa largii, Va 
aduce un deosebit aport la ridicarea 
pe o treaptă mal înaltă a întregului 
nostru invălămînt, la creșterea nive
lului cultural și profesional al per
sonalului didactic, prin îmbunătăți
rea sistematică a pregătirii acestuia, 
a muncii și a vieții 6ale.

Dezbaterile recente, din școlile 
municipiului nostru» exprimă întrea
ga adeziune a personalului didac
tic față do conținutul statutului, fa
ță de principiile care au stal la ba
za elaborării lui. Propunerile formu
late in adunările de dezbateri, ca 
rod al gîndiril colective, vin să în
tregească conținutul unor prevederi.

Legat de drepturile și îndatoririle 
personalului didactic propunerile so
licită precizări In legătură cu obli
gația de catedră a profesorilor de 
limba română, limbi străine și ma
tematică (reducerea catedrei la 16 
ore săptăftiînal) a maiștrilor $1 a e- 
ducatoarelor (4—5 oro pe zi), precum 
și reveniri asupra rezervării de ca
tedre a directorilor din școlile ge
nerale și a celor promovați în funcții.

Privitor la fprmele de perfeclio-

răspund
nicipal Petroșani, deoarece acest 
drum aparține municipiului.

Referitor la lăzile pentru cenușă 
și gunoi de pe str. CrlVidte, am în
drumat cetățenii, prin deputhțl, să 
aibă fiecare recipient! pentru aceste 
reziduuri.

Din discuțiile purtate de tovarășul 
Beteringhe Vasile, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășenesc Vul
can, cu w>v. Vladuț Viorel, maistru 
la I.J.E.H. Vulcan, o reieșit că linia 
electrică spre Dealul Babii va fi re
parată și se vor înlocui toți slilpii. 
întreaga rețea electrică se va pune 
la punct pînă la sfîtșitul acestui an".

liei Moraru, concubina de do- 
tiu ani a lui Vilcu Gheorghe. 
pe care l-a crezul întotdeauna 
flăcău tomnatic, ne-au coniir 
mat legăturile amorezilor 
care au mers pi nd acolo in
cit Vilcu s-a declarat stăpfnul 
apartamentului amantei sale, 
inscriindu-și chiar numele pe 
alișierul de la intrarea In 
bloc. Cd ba crezul pe Gheor
ghe că-i necăsătorit, i se poa
te imputa mai pufin Bozaltci. 
Dar cum a admis, oaie, sd 
trăiască alUa timp împreună, 
fn preajma copilului ei de 
11—15 ani, lără să se gîndeas- 
că de ce ■ezită acest bărbat 
sd-i devină so/ legitim și lată 
copilului ci ? Se vede, insă 
treaba cd n-a tnieresal-o \b 
ilorut nici al ei $1 nici âl co- 
pilulul. A interesat-o doar pre
zentul.

De fapt, tot atil l-a Inteie- 
sat și pe Vilcu Gheorghe. Dar 
el este mult mai vinovat. Pen
tru plăcerile octsonnle el a 
sacrificat liniștea și viitorul a 
două familii, (1 două iemci și 
a patru copil. De neînchipuit 
cită meschinărie, egoism Șl 
rapacitate s-au strins în sufle
tul aceslui om — devenit «- 
zurpator ol propriei familii

Dumitru GHEONEA 
Petru BREBEN 

n»r» proterionate continuă a perso
nalului didactic s-a propus îmbună
tățirea formei Susținerii examenului 
d» definitivat, prin excluderea obiec
telor care repete și neagă examenul 
de stat. In favoarea unul examen 
de metodica predării specialității, a 
unul cure de perfecționare si a in- 
sptcțtel speriate prelungite, in tim
pul staglaturil. S-a propus $1 găsi
rea unor forme pentru perfecționa
rea obligatorie 0 porsonaiulul didac
tic ajutător (bibliotecari, inboranți 
etc.).

De asemenea, s-a discutat posibi
litatea înființării, prin grija Ministe
rului Invățămîntului, a unor cabine
le metodice pe localități. In caro să 
acționeze voluntar, in interesul în- 
vfițamîntului, cadre didactice cu ex
periență pedagogică înaintată și re
zultate deosebite la catedră, sub în
drumarea Inspectoratelor școlare șl 
LP.C.D.

Alto propuneri s-eu referit la sis
temul de remunerare a personalului 
didactic, la limitele de vîrstă pen
tru pensionare, la recunoașterea con
tinuității în muncă și a vechimii in 
îuvătăttînt o unor categorii de ca
dre rfldaclted etc.

Propunerile făcute reflectă largul 
discernâmint și profunzimea qîndlrii 
colective în dezbaterea statutului 
personalului didactic.

Ion MOCIOI 
activist al Comitetului 
municipal de parlid

Căutători 
dc soluții 
novatoare

Un colectiv restrîns, dar ini
mos și plin de inițiativă — 
de ingineri, tehnicieni și mun
citori — din sîera de activi
tate electromecanică a minei 
Anlnoasa au înscris în ultima 
vreme, pe agenda activîlății 
de inovații și raționalizări, u- 
nele realizări demne de toată 
lauda. Dinlre acestea poale ii, 
în prlmtll rînd, menționată in
stalația pentru răsturnarea și 
ridicarea vagonetelor destinate 
probelor de cărbune la com
plexul Aninoasa-sud, orizontul 
IX, a maistrului mecanic Va- 
sile Sima, Soluția propusă de 
fecundul căutător al noului (din 
cele 20 inovații și raționalizări 
prezentate cabinetului tehnic 
al minei în acest an, 5 și-au 
găsit aplicativitatea imediată), 
simplă și ingenioasă, inovația 
urmărește să rezolve problema 
alegerii integrale și fără difi- 
mllate a sterilului cu dimen
siuni Superioare qabariiului ad
mis. Aplicarea inovației duce 
la scăderea radicală a posibi
lităților de accidentare și re
ducerea substanțială a cheltu
ielilor aferente. Anual se e- 
connnlisesc peste 50 000 lei în 
care se includ salariile a trei 
posturi, reduse în urma pune
rii în funcțiune a noii insta
lații.

Constantin DÂNTLA 
tehnician Aninoasa

In scopul grăbirii evacuării 
cărbunelui după pușcare, la 
abatajul cameră nr. 5 din stra
tul 3, de la sectorul III al mi
nei Vulcan, se aplică, începind 
din decada a IH-a a lunii oc
tombrie, o metodă originală. 
Din inițiativa șefului de sec
tor, tehnicianul DAN TIBEfclU 
și a brigadierului de la abata
jul nr. 5. minerul NICOAR.4 
ALEXANDRA în cele două a- 
rlpi ale abatajului au fost In
stalate două transportoare pa
ratele. de tip T.P.-L

In condițiile funcționării unui 
singur transportor, producția 
eha evacuată in 2—2 ore și 
jumătate șl se avansa zUnic 
în jurul a 5 metri. In prezent, 
cele două transportoare asigu
ră evacuarea cărbunelui rezul
tat din pușcătură in timp de 
1 oră, ceea ce are drept e- 
fect mărirea viteeei de avan
sare Ja 10—11 metri pe zi, 
creșterea productivității mun
cit, economii de material lem
nos (vohimnl lucrărilor de în
treținere a proabat&jului fiind 
mult redus), creșterea cișMgu- 
lui componenților brigăzii.

In prezent, metoda trans
portoarelor paratele se aîlă in 
experimentare șl. în măsura in 
care va da rezultate, v» fi 
extinsă la alte abataje din sec
tor.I
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La cursurile Univer
sității populare :

TEMATICA DIVERSA, INTERESANTA
Cu pu|ip timp In uitau, C.C. «I 

V.G.S.R. a organizai In Capitali o 
ron'.iMuiiP pe lemn universităților 
jntirw ilnri sti ; deschiderea si modul 
lnr »!-• iun< lionarc. tematica prrriatl 
I» cursuri, alegerea le«-t«xrilor ele. 
Pe ha?a concluziilor si a unor indi- 
ce|ii date dp C C. al U.G„S.R privind 
»• ■ r^itaira arpciei munci de ornoa- 
qenrtA biroul ri(*utiv al Conciliu
lui nnmirina) al «.indi'-alclor. n luat 
twitiaHva rw. in anul aresta. si or- 
0nni7p/e n universitate muncUnrras- 
cA pe Ungă Casa de culturi, ni Cl- 
chrri pe diferite teme, rare des-
lAsoaro activitatea In cadrul între
prinderilor sl rljihnrilor 'nimritoroșli 
din Valea Jlult»!

Gnnsullînd masele tnrqi do oameni 
ai muncii si comitetele sindicatelor 
din întreprinderi, s-a trocul la «4a-
brii rea tematicii cursurilor universi
tății. Apreciem în arest sens iniția
tiva comitetelor sindicatelor de la 
exploatări1-' miniere Hricani. Petrila 
și I anca, r-sre și-au propus, ca în 
cadrul cursurilor orqanizale cu mun
citorii s| tehnicienii să dezbată pro
bleme legate do activitatea între
prinderilor respective privind noută
țile fn minerit care fără îndoială, 
vor veni în spri linul procesului de 
producție.

în afara r ursurilor tehnice amin
tite în cadrul universității s-au or
ganizat un număr de II rursuri de 
predare a cunoștințelor dp cultură 
generală Astfel, la E.M ’ nnea s-a 
organizat cursul privind .Respecta
rea normelor de legislație în RAR.’, 
în cadrul căruia, comitelui sindica
tului sl-a propus să Dună în de?ba- 
Iotc nrnbleme ca : .Opinia publică 
și rolul ei educativ* .- .Protec||a 
muncii $i drepturile în R.S.R.* .Mă
suri de prevenire a infracțiunilor* 
rfr.

Folosirea rațională 
a capacităților de producție

(Urmare dfn pag. 1)

cestui an punctele de stagnare din 
procesul tehnologic au fost lichi
date, sectorul de transport desfășu- 
rind în prezent o activitate bună 
'pentru aprovizionarea tuturor locu
rilor de muncă cu vagonele gc>ale 
ti materiale. De asemenea. în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a 
producției si a muncii au fost re
zolvate o serie de teme legate de 
creșterea producției si productivită
ți muncii, cum ar fi : .Îmbunătăți
rea calității, reviziilor si lucrărilor 
de întreținere a utilajelor și exe
cutarea lor la timp*, „Organizarea 
lucrului după graficul ciclic în aba

IN LIBRĂRII:

CERCETAREA 
APELOR 

SUBTERANE
PASCU M., STELEA V.

Lucrarea cuprinde noțiuni priviDd 
condițiile de existentă și circulație 
a apelor în scoarță, proprietățile a- 
cestora și în principal dezvoltă pro- 
gr-mul complex de investigație hl- 
thoqeologică care permite valorifi
carea apelor subterane; cercetarea 
apelor subterane din terenuri granu
lam. .cercetarea apelor carstice, me- 
1od«*1e geofizice de cercetare a ape
lor subterane, modelarea hidrogeo- 
Jogică, cercetarea straielor acvifcre 
cu apă dulce fn contact cu apa să
rată.

In rontinuare se referă la gospo
dărirea si conservarea apelor subtera
ne ruprinzînri riale privind rețelele 
hidrogeoJogice. hărțile hidrogeolo- 
gice, rezervoarele de apă subterană,

ConsidrrÎDd deosebit dc utilă cu
noașterea perindă a limbii romane, 
prin însușirea normelor de ba?ii ale 
limbii literare si ale noii ortografii, 
• ondn> crea Clubului munt iloresr din 
lnp«ni și cea a Casei do cuMurl din 
Petroșani au organizat cursul: .Cum 
vorbim, ruw scriem*.

.Utilul și frumosul cotidian* te- 
inatiră stabilită în cadrul mrsnlui 
desfășurat la Casa de cultură si .Is
toria artelor In secolele XIX si XX* 
se vor dezbate si în cadrul Clubu
lui muncitoresc din Lupeni. contri
buind astfel ta înțelegerea do ălrc 
oamenii muncii o frumuseții vlelH 
noastre noi

Probleme de Igienă de nrolertla 
muncii, do respectare a NTS. vor 
f| dezbătute In acest an la cursurile 
organizate la E.M. Petrila. Vlsmza
Lupeni r.F.R Petroșani ele

Pentru a asigura un conținut bo
gat si o tematică diversificată, ac
cesibilitate si calitate corespunzătoa
re lecțiilor ș| expunerilor. Consiliul 
municipal al sindicalelor, pe baz.a 
recomandărilor primite din partea 
Comitetului municipal de partid, a 
trecut la constituirea colectivului 
de conducere a Universității munci
torești - colectiv formal din cadre 
competente, cu n bună pregătire 
profesională și de cultură generală, 
cu experiență didactică boqală, în 
măsură să predea lecții fntr-o formă 
vie si atrăgătoare, clară si concisă, 
cu un bogat continui de idei.

O serie de factori, cum ar fi gra
dul diferit de pregătire a cursanțl- 
lor. deosebirile do vîrslă și do preo
cupări reclamă folosirea unor me
tode pedagogice specifice, axate pe 
concepția materialisl-dielerficS des
pre lume, in spiritul documentelor 

tajele frontale*. .Extinderea muncii 
in acord la transportul cu locomoti
ve' ș.a.

In ce privește perspectiva înde
plinirii sarcinilor de plan pe anul 
viitor, ne asiqură inq. Vasile Ciripe- 
ru. mina Lupeni este pregătită — 
deși planul va creste cu 170 tone/zi. 
Volumul de lucrări de pregătire e- 
xecutat în acest an, întăresc certitu
dinea că la E.M. Lupeni planul de 
producție va fi realizat în mod rit
mic $i în I960, folosindu-se din plin 
capacitățile de producție existente. 
Răminc ca minei Lupeni să 1 se 
corde mai mult sprijin — din partea 
C.C.V.J. — cu material de susținere 
a abatajelor.

folosirea acestora, precum și proiec
ția lor.

Lucrarea interesează pe geologi, 
pe inginerii de foraj și pe tehnicie
nii care activează în domeniul cer
cetării hidiogeologice, precum si pe 
studenti. 

partidului nostru, strtns legate de 
practica construcției socialiste.

Zilele acestea a avut loc deschi
derea tuturor cursurilor. Pentru o 
cit mai bună desfășurare a acestei 
forme do propagare a culturii. Con
siliul municipal al sindicatelor ur
mează sft organizeze. la nivelul ora
șelor, o consfătuire < u lectorii rare 
vor preda în acest n Cu acest pri
lej se va lua fn du* ulle posibilita
tea editării unei broșuri-progTam 
care să cuprindă întreaga tematică 
a cursurilor, lectorii șl datele rfnd 
vor avea loc eTpunerile.

Vacile CHIRCULESC1'
Dircclon.il Casei de cultură

Petroșani

Un mic... 
abuz

Cu o regularitate de ceasor
nic, in îiecare dimine'ață, ia ora 
6,45, un autocamion al S.T.R.A. 
(cu nr. 21—HD—2 755) oprește 
pentru cileva minute în cartie
rul Constructorul din Petroșani, 
în fața locuinței unui salariat 
al minei Petrila. După ce fn 
cabină urcă un pasager, auto
camionul își continuă drumul 
pînă la mina Petrila. Aici, con
ducătorul auto se prezintă la 
șeful serviciului administrativ, 
care-i comunică sarcinile pe 
ziua respectivă.

Uneori se întimplă insă că, 
fie din cauza barierei, fie din 
cauză că pasagerul nu și-a ter
minat cafelnța de dimineață, 
autocamionul întirzie și se pre
zintă la mină cu mult după ora 
7 Dar, șoferul nu-și face griji : 
șeful serviciului administrativ 
al minei nu-l traqe la răspun
dere.

De ce ? Pentru că pasage
rul e chiar... șeful serviciului 
administrativ. Dumnealui scu
tește cheltuielile de autobuz, 
printr-un mic... abuz.

Credem că și ..abonamentul" 
la autocamionul S.T.R.A. are. 
ca toate abonamentele, un ter
men cind îi expiră valabilita
tea.

Dar cind ? — ne întrebăm pe 
bună dreptate, deoarece con
ducerea minei are cunoștință 
de acest abuz, dar pînă în pre
zent nu a luat măsuri. Nici 
conducerea S.T.R.A. (care tre
buie să verifice Ieșirea din ga
raj a autocamionului, astfel ca 
acesta să ajungă la mină Ia 
ora 0) nu va lua măsuri împo
triva binevoitorului șofer ?

I. ELIAS

.DIMA NICOLAE. Hațeg. Vă mul
țumim pentru faptul că v-o|i adre
sat redacției noastre, cunosdnd însă 
efi materialul trimis se referă lo o 
unitate care nu Intră In raza muni
cipiului Petroșani nu are sens sfi-l 
publicăm. Adrcsali-vă organului ju
dețean de presă .Drumul socialis
mului''.

Rugăm să ne mal scrieți ■ pe ase
menea leme. referindu-vă la proble
me care să privească Valea Jiului

BORDEI GHEORGHE. Petroșani 
Cele sesizate de dv. au fost date 
publicității In problema caro vă in
teresează rugăm a trece, pentn» răs
puns, pe la secția noastră de cores
pondenți

MOCANU IOAN, Petroșani. Proble 
ma Iluminatului public o cartierului 

t *

NOTE
PACIENTUL DE...
GRADUL III

Pensiile de boală, gradul I, II, III, 
se acordă conform unei legislații 
medicale riguros analizate. Gradul 
III se acordă bolnavilor care mai 
pot efectua unele munci ușoare, iar 
gradul II acelora care nu mai au 
dreptul la nici un fel de muncă. 
Există însă unii pepsionari de boa
lă de gradul III. care pur și simplu 
nu mai vor să muncească, umblă 
pe la medici cu tot felul de justifi
cări, doar-doar aceștia se vor in
dura și le vor da gradul II. Bineîn
țeles că medicii nu pot încălca o- 
bligaliile profesionale și nu pol a- 
corda asemenea drepturi acelora 
care nu prezintă, din punct de ve
dere medical, cele mai concludente 
probe.

De aici — multe discuții între 
pacienli și medici, nemulțumiri ale 
primilor, soldate nu de puține ori 
cu fapte reprobabili ale pacienți- 
lor.

Un asemenea exemplu — de pa
cient nemulțumit — l-a oferit cu 
puțin timp în urmă la Policlinica 
din Petroșani Nemeștean Gheorghe, 
fost angajat la E.M. Petrila. La 33 
de ani, Nemeștean a fost pensionat 
cu gradul III de boală, deci cu drept 
de muncă. Dar cu toate că e suL 
cît un munte, în plinătatea forțelor 
fizice, Nemeștean e nemulțumii de 
gradul III și ar vrea să nu munceas

. Acropoil'-Petroșanl oslo obiectul 
mai multor sesizări adresate redac
ției. Secția de distribuire a ener
giei electrice Petroșonl ne comunică 
in această privință următoarele:

Rețeaua de iluminat public este 
o lucrare nouă care se execută do 
către unitatea ..Electro-montaj" Sibiu, 
lotul Valea Jiului. Ea nu este ter
minată și deci nu putea li recepțio
nată de I.J.E.H. Petroșani".

Ca urmare, am Intervenit la nu
mita întreprindere pentru a răspunde 
la sesizările cetățenilor Interesați

HELGIU ELVIRA. Petroșani. Urma- 
e scrisorii dv. rugăm a frece pe la 

>-ectja corespondenți a redacției pen
tru a întreprinde fn comun cerce
tările necesare stabilirii Identității 
vânzătorului de la unitatea Legumc- 
frurte, la care vă referiți.

că, să primească gradul II. După un 
drum la București, Nemeștean s-a 
întors la policlinica din Petroșani 
la medicul Schclker și a solicitat 
pensie de giadul II. în urma anali
zelor efectuate, medicul ri-a putut 
să-i prescrie diagnosticul care să-i 
asigure—lui Nemeștean pensie de 
boală de gradul II.

Nemulțumit la culme, Nemeștean 
a început să „implore" toti zeii șl 
toti sfinții si să-i arunce asupra me
dicului „nemilos*. S-a proptit în ușa 
cabinetului, tunînd și fulgerînd, a- 
menintînd că el nu pleacă fără gra
dul II.

A fost necesară intervenția unui 
locotenent de miliție pentru a-1 rea
duce la realitate pe Nemeștean. 
pentru a elibera cabinetul medicu
lui Schelker de furia pacientului 
de... gradul III.

Este regretabil faptul că mai exis
tă asemenea oameni care, profitînd 
de unele maladii, poate nu prea 
complicate, încearcă să Impună me
dicilor, să le prescrie diagnostice 
după voința lor, numai pentru a nu 
munci, pentru a lipsi producția de 
aportul pe care-1 pol aduce. Este 
bine, în schimb, că vigilenta medi
cilor nu poate fi înșelată.

Den». SARARU

i
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10.00 Curs de limba rasă (re
luarea lecției de joi).

10.30 Curs dc limba spaniolă.

11.00 Tv. pentru specialiști!
Ciclul: „Medicină" urgen
țele In bolile profesio
nale (reluare). '

11.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

1730 Pentru copil: Peste mari 
șl țări „Jongla".

18,00 Drumuri țl popasuri.
Toamna lîrzie la Podra- 
gnl.

♦

SÎMBĂTA 16 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri ; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață j 5,30 
Buletin de știri; 6,00—8,25 Muzică 
și actualități ■, 6,00 Buletin de știri ,•
6.30 Buletin de știri .- 7,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 8,00 Su
marul presei.- 8,25 Moment poetic .-
8.30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Unda 
veselă (reluare); 10,00 Țară boga- 
lă-n frumuseți — program de cînte- 
ce,- 10,10 Curs de limba spaniolă 
(reluare); 10,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova,- 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Inșir-te mărgărite (emi
siune pentru copii)'; 11,25 Arii din 
opere,- 12,00 Miniaturi de estradă ;
12.20 Avanpremieră cotidiană; 12,30 
fntîlnire cu melodia populară șl in
terpretul preferat -. 13.00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic ;
13.20 Soliști si orchestre de muzică
ușoară; 14,00 Arii din opere; 14,15 
Călătorie în istoria civilizației (emi
siune pentru tinerii ascultători':
14,40 Orchestra de muzică populară 
„Doina Banatului* din Caransebeș 
dirijată de Nicolae Perescu • 15,00
Buletin de știri. Buletin meteo-rutier.-
15,15 Muzică populară din Dobro- 
gea; 15,30 Automobil — Club; 16.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic.- 16,20 Muzică ușoară: 16,30 
Pagini din operele: 16,45 Viata de 
concert a orașului Sibiu,- 17,15 Me
moria pămintului românesc (relua
re); 17,35 Emisiune de folclor; 18,00 
Buletin de știri ; 18,02 Știintă, teh
nică, fantezie; 18.20 Lexiconul mu
zical al interpretelor români — lite

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI 

angajează: 

— Merceolog I
salariu 1025-1275 lei.

— Magazioner alimente
salariu 925 lei

Informații se pot obține de la Biroul personal 
zilnic între orele 7-15. Telefon 1050.

10.20 Buletinul circulației ni- 
Here.

18,30 Curs dc limba spaniolă 
(reluarea lecției rfr dimi
neață).

10,00 Școli șl tradiții - emi
siune pentru tineret.

18.30 Telejurnalul de seară.

18,50 Bnletlnul meteorologic.

20.00 Handbal masculin : Ro
mânia — Ungaria (repri
za 9 n-a) transmisiune 
de la Sala sporturilor 
Horească.

20.30 Studioul muzical: Școala 
muzicală cehă.

21,00 Reflector.

21.15 Film artistic: „Valetul dc 
pică” o producție a stu
diourilor franceze cu 
Eddie Constantine.

22,45 Ritm șl melodie (muzi
că ușoară).

23.0.5 Telejurnalul de noapte.

23.15 Închiderea emisiunii.

♦ 
f 
f i
i 
t
♦

♦
4

♦

♦
4
♦

ra C. — emisiunea a Vl-a; 19,00
Radiogazela de seară.- 19,30 O me
lodic pe adresa dumneavoastră ; 
20,00 Buletin de știri; 20,02 Cronica 
literară de Ion Budescu20,12 Mu
zică populară ,- 20,30 Confesiuni mu
zicale ; 20,55 Noapte buna, «opii i 
21,00 Album de romanțe .- 21.25 Mu
zică ușoară de pretutindeni,- 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Cînlă Al Bano,- 22.30
Moment poetic; 23,08 Melodie și 
ritm ; 23,40 Muzică populară i 24,00 
Buletin de știri ,- 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă. Buletin de știri și meteo- 
rutier la orele 1,00 și 2,00. Sumarul 
presei si Buletin dc știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Mindru-i jocul românesc; 7.10 
Tot înaiDle (emisiune pentru pio
nieri) ; 7,30 Bulelîn de știri. Buletin 
meteo-rutier: 7,45 Cîntă fanfara; 
3.00 Soliști și orchestre- de muzică 
populară ; 8,30 Buletin de știri ; 9,00 
Fragmente din opera „Andrea Che
nier" de Giordano; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică ușoară de Vasile 
Veselbvscki -i Temistocle Popa .-
10,30 Emisiune muzicală pCDtru șco
lari; 10,55 Muzică ușoară; 11.30 
Trei interpret! ai folclorului nostru: 
Angela Buriu, Achita Nica și Emil 
Drosu ; 12 on Buletin d® știri. Bule
tin meteorolooic,- 12.05 Avanpre
mieră cotidiană .- 12,30 SelectiUDi din 
operelr» ontele rie Luxemburg" 
Lehar ; 13,00 ,Dp la 1 la 5"’ — emi
siune de divertisment muzical ; 14,00 
Radiojurnal Buletin meteo-rutier; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic: 17,15 Ecran sonor: 18,00 Sui
ta simfonică .Priveliști moldove
nești” de Mihail Jora; 18.30 Emisiu
ne literară : 18.50 Melodii interpre
tate la havaiană: 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Muzică populară 19.30 
Odă limbii române (reluare); 20,GO 
Concertul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii .George Enescu* Dirijor 
Loni.ș do Froment (Luxemburg). Ir» 
pauză ■ Buletin de știri : 20 30 Para
da ritmurilor : 23.00 Radiojurnal r
23,07 Melodii maqazin : 24.00 Mu
zică de dans; 0,55 — 1,00 Buletin 
de știr». Buletin meteo-rutier.

DUMINICA 17 NOIEMBRIE

8,30 Ora exactă. Cum va li vre
mea. Gimnastică de Înviorare.

8,40 PenLnt copii și școlari: Film 
serial: Wilhelm Tell. La șase 
pași de o excursie.

10,00 Ora salului.
11.30 TV pentru specialiștii din a- 

gricultură.
12.10 De strajă patriei.
12.40 Telex TV.
12,4^ Închiderea emisiunii de dimi

neață.
14,00 Fotbal: Petrolul — Dinamo 

București. Transmisiune ~de la 
Ploiești.

17.30 Selecțfuni de filme muzicale 
șl distractive.

18.20 Film de aventuri: Bonanza.
19.10 .Atelierul Iul Brâncușf* — 

Ulm.
10.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Telesporl.
20.15 Muzică populară românească.
20.40 Cronica duminicală.
20,45 Varietăți.
21.30 Teatrul fn Studio: Corupție 

la Palatul de justiție de Ugo
Belli.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 18 NOIEMBRIE

17.30 Pentru noi. femeile l
18.00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză.
19.00 Pentru tinerel. .Letopiseț" 

ILlm penlru televiziune.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Handbal masculin : România 

— Iugoslavia (repriza a ll-a).
20.15 Varietăți folclorice.
20,34 Ce-afi dori să revedefl 1
20.50 Tele-unJversitatea.
21,20 Film artistic : .Jocuri ne

schimbate* — o producție a 
studiourilor cehoslovace.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.

MARTI 19 NOIEMBRIE

17.30 Pentru elevi. Consultata la 
matematică (clasa a Xll a).

18.00 TV pentru specialiștii din in
dustrie.

1830 Curs de limba engleză.
19.00 Penlru copii și școlari: Taine 

dezlegate.
19.30 Telejurnalul de seară.
10.50 Buletinul meteorologic. Pu

blic 11 ale.

20,00 Comedie cu Mickey Rooney.
20.30 Opinia dumneavoastră.
20.45 Seară de teatru: „Michelan- 

qello" de Al. Kirifescu.
22.15 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

MIERCURI 20 NOIEMBRIE

1G,00 Curs de limba. Iranceză (re
luarea lecției de luni).

10.30 Curs de limba engleză (re
luarea lecției de mărfi).

11,00 TV pentru specialiștii din In
dustrie.

11.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Penlru elevi. Consultații la 
llzlcă (clasa a Vlll-ak

18,00 Telecronlca economică.
18.30 Curs de limba germană.
19,00 Club XX — emisiune penlru 

tinerel.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Interpret de muzică popu

lară.
20.15 Documente de piatră. A lira

lulia — Film de televiziune.

PROGRAMUL
TELE

VIZIUNII 
pentru 
săptămîna 
viitoare

20.30 Tineri muzicieni. Pianistul 
Dan Grigore.

20.50 Avanpremieră.
21,10 Telecinemateca „In umbra 

vieții". Film artistic.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

JOI 21 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba germană (re
luarea lecției de miercuri).

10.30 Telecronica economică.
11,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17,00 TV pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină".
17.30 Curs dc limba rusă.
18,00 Penlru elevi. Consultații la 

limba română (clasa a XII-a).
18.30 Scrimă : Campionatul balca

nic.
19,00 Studioul pionierilor
19.30 Telejurnalul de seară,
10.50 Buletinul melenroloqic. Pu

blicitate.
20,00 Rnman-lollelon: Forsyte Sa

ga (IV).
20.50 VariekUl muzicale.
21,10 Teleglob.
21.30 Ecran literar. Revistă TV.

22,00 Itinerar plastic.
22,20 Parada vedetelor.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 22 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba rusă (reluarea 
lecllei de joi).

10.30 Curs de limba spaniolă.
11,00 TV penlru specialiști. Ciclul 

.Medicină".
11.30 Închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Penlru copii : Micii meșteri 

mari.
18,00 Curs de limba spaniolă.
18.30 Scrimă : Campionatul balca

nic.
19,00 La porflle cunoașterii — emi

siune penlru tinerel. .Fasci
nația cosmosului"

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20.15 File de Istorie : 

.Ecouri la Alba lulia".
20.30 Studioul muzical.
21.00 Reflector.
21.15 Cârti șl autori.

21,30. Film arllstia: .33" —- o pro
ducție a studiourilor sovie 
tice.

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

SÎMBĂTA 23 NOIEMBRIE

14,00 Fotbal: România — Elveția 
(preliminariile Campionatului 
mondial).

17.30 Pentru cei mici. Lanterna 
magică.

18,00 Scrimă : Campionatul balca
nic.

18.30 Mult e dulce și frumoasă. E- 
misiune de limbă română.

19,00 Pentru tineretul școlar. .Print 
și cerșetor’ (III).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Tole-enciclopedia.
21,00 Reportajul „Seri la Ateneul 

tinerelului".
21,10 Film serial : Răzbunătorii.
22,00 Program de circ.
22.15 Estrada tinereții.
23.30 închiderea emisiunii,
23.15 Telejurnalul de noapte.

Dircclon.il
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Dezbaterile Conîerinței
generale II. N. E. S. C. O.
• Intervenția academicianului Andrei Oțetea

PARIS 14. — Corespondentul Ager
pres. Al. Gheorghiu, transmite: In 
ședința plenară a Conferinței gene
rale U.N.E.S.C.O. a Început examina
rea punctului de pe ordinea de zi cu 
privire la rolul acestei organizații in 
promovarea păcii, combaterea rasis
mului si colonialismului. In interven
ția sa acad. AndTei Oțetea a arătat 
că U.N.E.S.CO. poale și trebuie să 
joace un rol important in promova
rea Înțelegerii internaționale, a păcii 
și drepturilor omului. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca U.N.E.S.C.O. 
să-și intensifice acțiunile in această 
privință in toate sectoarele sale de 
activitate. El a reamintit poziția gu
vernului României in problemele pă
cii și securității internaționale, care 
constituie probleme vitale ale lumii 
Contemporane, totodată, delegatul ro
mân a subliniat că toate țările, mari 
sau mici, au datoria de a conlucra 
pentru a promova înțelegerea și co
laborarea între popoare. România, a 
declarat acad. Andrei Oțetea, s-a pro
nunțat totdeauna in favoarea relați
ilor bilaterale șl multilaterale și ea 
militează consecvent pentru coope
rarea Internațională, pe baza princi
piilor independentei si suveranității

naționale, q egalității în drepturi, a 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. România, a 
adăugat el. respectă principiile Car
tei O.N.U. și ale actului 
al U.N.E.S.C.O.. normele 
internațional, interesele 
ale păcii și militează în 
pentru aplicarea acestor | 
viata internațională.

Delegatul român a 
U.N.E.S.C.O. dispune de 
billtăți și de căi de acțiune, atit pe 
plan teoretic, cît și pe plan practic, 
pentru a contribui la întărirea pă
cii în lume. El a sprijinit propune
rile făcute de directorul general 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, cu privi
re la activitatea ce urmează a fi în
treprinsă de U.N.E.S.C.O. pentru 
promovarea păcii și cooperării Inter
nationale, a drepturilor omului și 
pentru lichidarea colonialismului șl 
combaterea rasismului.

Dezbaterile asupra acestor proble
me continuă.

constitutiv 
dreptului 

superioare 
mod ferm 

principii in

relevat că 
mari posi-

ANGLIA : Vedere a doruri-

lor Sunderland.

Ședință comună a Prezidiului 
și Comitetului Executiv al C.C 

al U. C. din Iugoslavia

Italia

12 
de

—•—

milioane 
salariati

ROMA 14
mare grevă din Italia după cel de-al 
doilea război mondial a fost declan
șată joi la ora zero. La această gre
vă. care va dura 24 de ore, parti
cipă aproximativ 12 milioane de sa
lariati de pe întregul teritoriu al pe
ninsulei. atit din sectorul particular 
cil și funcționarii de stal, feroviarii 
și cadrele didactice. Greviștii, care 
sini susținuți de loate organizațiile 
sindicale revendică sporirea pensi
ilor. precum și reforma loială a sis
temului de pensii. Greva urmează 
eșecului unor tratative duse de că
tre liderii sindicali cu guvernul în 
vederea majorării pensiilor. După 
cum relevă agențiile de presă, gre
va paralizează aproape întreaga ac
tivitate industrială, bancară, agricolă 
și socială. De asemenea, sini afec
tate din plin transporturile publice. 
Se apreciază că pierderile provoca
te de această grevă generală se 
ridica la 35 miliarde lire.

(Agerpres). — Cea mai

vor

Interzicerea adunărilor

publice in Pakistan

CARAC1. — După cum relatează 
agențiile de presă, autoritățile pakis
taneze au interzis adunările publice 
la Lanore și în alte orașe, in urma 
manifestațiilor studențești provocate 
de arestarea principalului lider de o- 
poziție. Zulfikar Aii Bhutto. Agenția 
France Presse precizează că au fost 
deja arestați 15 lideri din opoziție.

SESIUNEA O. N. U
• Cuvîntul reprezentantului României

în legătură cu restabilirea drep

turilor legitime ale R. P. Chineze
NEW YORK 14. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Iones- 

cu. transmite: In cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală a 
O.N.U. in problema „Restabilirii drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze in O.N.U." au luat cuvîntul, joi dimineața, re
prezentanții Zambiei, Madagascarului. Republicii Africii Centrale, 
României și Nepalului.

BELGRAD 14 (Agerpres)). — La 
14 noiembrie ai avut loc la Belgrad 
o ședință comună a Prezidiului și 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., prezidată de losip Broz Tito, 
președintele U.C.I. Au fosl exami
nate situația internațională actuală, 
traducerea în viață a hotăririlor Ple
narei a. 10-a a C.C. al U.C.I. și des
fășurarea pregătirilor pentru Con
gresul ăl IX-lea- al U.C.I.

S-a subliniat necesitatea desfășu
rării în, continuare a activității Iu
goslaviei pe plan internațional, în 
conformitate cu politica de neangaja- 
re și principiile- respectării indepen
denței, suveranității, neamestecului, 
dreptuluj la calea autonomă de dez-

vollare și de colaborare egală în 
drepturi cu toate țările și toate par
tidele și mișcările progresiste și de
mocratice.

La ședință s-a constatat că în ur
ma Plenarei a 10-a a C.G. al U.G.I. 
s-a înfăptuit un grad înalt de unitate 
și s-a desfășurat o largă activitate a 
oamenilor muncii.

De asemenea, au fost examinate 
pregătirile in vederea Congresului al 
IX-lea al U.C.I., propunerile privind 
data congresului, documentele care 
vor fi supuse unei discuții publice, 
sărbătorirea celei de-a 50-a aniver
sări a U.C.I. și invitarea delegațiilor 
străine la Congresul al IX-lea 
U.G.I. și la sărbătorirea U.C.I.

al

NIGERIA

Lucrările
al V-lea al

Congresului
P. M. U. P,

VARȘOVIA 14 (Agerpres).
Varșovia continuă lucrările Congre
sului al V-lea al P.M.U.P.

L<

din Cehoslovacia
FRAGA

cum anunță agenția C.T.K . la 
iembrie, la Praga s-a deschis Plena
ra Comitetului Central al 
din Cehoslovacia. La Plenară parti
cipă membri și membri supleanli ai 
Comitetului Central, membri ai Co
misiei centrale de control și ai Co
misiei de 
invitați participă comuniști 
brl al guvernului și reprezentanți 
organizațiilor obștești.

La primul punct al ordinii de 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a pre
zentat raportul intitulat: „Sarcinile 
principale ale 
rioada imediat

14 (Agerpres). — Dupăno_

P. c.

revizie a partidului. Ca 
ment

al

partidului pentru 
următoare".

pe-

t»

PREȘEDINTELE
RICHARD NIXON

Sl-A ALES UN NOU
CARTIER GENERAL

In cadrul dezbaterilor din 14 no
iembrie au luat cuvîntul printre al
ții : 11. Szafranski, prim-secretar al 
Comitetului Voevodal de pârliți Var
șovia, W. Jaruzelski, ministrul apă
rării naționale, Cz. Domagala, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
Cracovia. I. Loga-Sowinski, membru 
al Biroului Politic al C.G. al P.M.U.P. 
președintele Consiliului Central al 
Sindicalelor.

In numele Partidului Comunist Ro
mân, Congresul a Io4 salutat de to
varășul Chivu Stoica, membru a) Cp- 
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.P

Au rostit cuvintări de salut Bung 
Quang Minh, membru al C.C. al 
F.N.E. din Vietnamul de sud. Li En 
Ho, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, și reprezentanții altor partide 
comuniste și muncitorești, invitate la 
Congres.

Luptele
din Vietnamul

de sud

Reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, a subliniat in inter
venția sa „că soluționarea reală și 
durabilă a marilor probleme ale lu
mii contemporane nu poate fi con
cepută astăzi fără participarea Repu
blicii Populare Chineze. Împiedicarea 
R. P. Chineze, limp de aproape două 
decenii, de a-și ocupa locul care ii 
revine de drept în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite s-a dovedii și 
se dovedește, intr-o măsură mereu 
crescîndă. profund dăunătoare inte
reselor fundamentale ale
ți ei".

Reprezentantul roman a 
că emisarii lui Cian Kai 
respinși de poporul chinez, 
zintă în nici un fel China 
nizația Națiunilor Unite și 
prezenta lor 
este ilegală, 
că proiectul 
se propune
pentru „a explora și studia" proble
ma reprezentării Chinei nu ar face 
decît să deschidă calea spre noi ler-

reprezentanților statelor

organiza

subliniat 
Si, ții nd

nu
la
ca

repre- 
Orga- 
atare,

în această organizație 
Vorbitorul a subliniat 
de rezoluție prin care 
crearea unui comitet

giversări în rezolvarea pozitivă a 
acestei probleme. Tot in cadrul ten
tativelor de tergiversare se înscrie 
și proiectul de rezoluție procedural 
prin care se pretinde o majoritate 
de două treimi pentru reglementarea 
acestei probleme — a subliniat de
legatul român, adăugind că „pentru 
aprobarea sau respingerea de către 
Adunarea Generală a deplinelor pu
teri ale
membre s-a aplicat întotdeauna, pe 
bună dreptate, regula majorității sim
ple și nu există nici o rațiune ca 
în cazul Chinei să se procedeze 
altfel".

Republica Socialistă România se 
pronunță in mod consecvent pen
tru restabilirea drepturilor legitime 
ale acestui stat la O.N.U., guvernul 
său fiind singurul îndreptății să re
prezinte poporul chinez în relațiile 
internaționale, precum și pentru ex
cluderea imediată a acelora care 
pretind că vorbesc și acționează în 
numele Chinei — a spus ambasado
rul Gh. Diaconescu, amintind de pro
iectul de rezoluție prezentat în a- 
cest sens de delegația română. îm
preună cu alte 15 state din Asia 
Africa, Europa și America Latină.

Trupele biafreze 
își continua ofensiva

UMUAlTlA 14 (Agerpres). — Co

municatele militare date publicității 
joi la Umuâhia anunță continuarea 
ofensivei biafreze în majoritatea sec
toarelor. Triipele federale au fost 
Conslrinse in cursul zilei de miercuri 
să abandoneze încă trei localități pe 
axa Aba-Owerri. In sectorul Ihoada, 
unde acționează, trupele colonelului 
Adekunle, forțele biafreze au respins 
un contraatac federal, reușind să îna
inteze șj să străpungă frontul. Au 
mai fost obținute succese în sectoa
rele Ikot Ekpene și Azumini. Comu
nicatul face, de asemenea, cunoscut 
că trupele federale în retragere în

cearcă să stăvilească ofensiva bia-
distrugerea podurilor, uti-

efectuarea unor

a-grele desfășurindu-se în prezent la 
proximativ cinci kilometri de oraș.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Pre
ședintele ales al S.U.A., Richard Ni
xon, și-a stabilit birourile la New 
York, unde va lucra, împreună cu 
asistenții săi, in cursul perioadei 
dinaintea instalării sale la Casa Albă 
la 20 ianuarie. Noul cartier gene
ral al lui Nixon., se află la etajul 
39 al hotelului Pierre, alte birouri 
aflindu-se la etajele 12 și 14 ale a- 
celuiași hotel.

Nixon a numit pe primul său a- 
sistent prezidențial in persoana lui 
Bryce Harlow, care va îndeplini sar
cina de consilier pentru relațiile cu 
Congresul.

SAIGON 14 (Agerpres). — Atit 
miercuri după-amiază cit și joi di
mineață au fost înregistrate lupte în
tre detașam -ntele Frontului Național 
de Eliberare și trupele americano- 
saigoneze în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. Astfel, in cursul 
nopții de mercuri spre joi — anunță 
agenția France Presse — forțele pa
triotice au atacat cu mortiere aero
portul de la Ban Me Thant, situat 
in regiunea Plalourilor înalte, dis- 
trugînd patru elicoptere la sol.

Agențiile de presă occidentale 
latează că avioane ale S.U.A. de 
. B-52 au efectuat patru raiduri 
bombardament miercuri seara și 
dimineața asupra provinciilor
Hoa și Binh Duong din jurul capi
talei sud-vietnameze. De asemenea, 
avioane ,B-52" au bombardat presu
puse concentrări ale forțelor patrio
tice la aproximativ 30 de km sud- 
est de Kontnra, în regiunea Platou- 
rilor înalte.

re-
tip
de
joi

Bien

PJ

freză prin
Uzarea de mine și 
bombardamente • aeriene intense.

In același timp, din Lagos se trans
mite că trupele federale au oprit îna
intarea biafreză spre Onitsha, lupte

CALEIDOSCOP
0 excepțională descoperire 

inima artificială

• OSLO. — Miercuri a avut loc la sediul din Oslo al 
asociației norvegiene pentru relațiile culturale cu România 
o seară culturală, la care al doilea președinte al Storlingului 
norvegian, Leit Granli, care este totodată și președintele co
misiei lărgite pentru afacerile externe, a împărtășit celor pre- 
zențl impresii din călătoria făcută anul acesta în România 
în fruntea unei delegații parlamentare. Vorbitorul a avut 
cuvinte de caldă apreciere pentru România. A urmat vizio
narea filmului românesc de scurt metraj „România, țara va
canțelor''.

„Zond-6“ a trecut în jurul Lunii

Numărul 
plantare a 
cetal, știrile referitoare la noi 
intervenții in acest domeniu 
parvin din tot mai multe țări. 
Dar, pe măsură ce tehnica in
tervenției propriu-zise se per
fecționează, cresc dificultățile 
legate de problema selecției 
beneficiarilor de organe umane, 
care sini in număr limitat. Se 
ridică cu acuitate și problema 
juridică a folosirii unor orga
ne umane fără aprobare prea
labilă a victimei, precum și 
aceea a dificultăților legale de 
constatarea morții clinice.

Mari speranțe a trezit insă, 
excepționala descoperire a unui 
grup de cercetători de la com
pania americană „Goodyear". 
Este vorba de un cauciuc sin
tetic denumit electrolur, capa
bil să reproducă funcțiile bio- 
eleclrice și anticoagulantc ale 
sistemului vascular șl care des
chide astfel perspective extra
ordinare dezvoltării transplan
tărilor cardiace.

Această părere este impăr- 
tășltă șl de prof. W. J. Kolff, 
linul dintre părinții aparatului 
„Inlmă-plămini" care permite 
din 1953 Intervențiile pe cord

operațiilor de trans- 
inimii crește nein-

deschiȘ. Inima artificială este 
realizata din electrolur. cum 
se nume le noul material, 
tr-o dim 'isiune care, pe 
prima <■ .[', permite implanta
rea organului ^artificial in piep- 
tu1 btjlna-.uhifc

Refdrlndu-se( 
perireț dr. I 
al serviciilor ~ 
Iniveț&ilății ’ 
liiorni#, a d< 
San FrancfccL- 
lățiți să rie tfindim că in spre 
1988 fabricarea de inimi arti
ficiale se va număra printre 
cele mai importante ramuri in
dustriale din S.U.A. Pină la a- 
ceaslă dală este posibil să fie 
grefate chiar și 100 000 de Inimi 
artliiciale. pentru a înlocui 
mușchii cardiaci slăbiți".

Mal durabil și mai flexibil 
decît materialele experimenta
te pină acum, electrolurul se 
pretează mai bine la o minu
țioasă reproducere a organe
lor și la dubllcarea funcțiilor 
lor motrice.

Punerea la punct a cauciu
cului electrolur ar putea face 
să apară noi raze de speranță 
penlry sutele și sulele de mii 
de cardiaci din întreaga lume.

MOSCOVA. Zborul stației cosmice 
automate „Zond-6”, lansată în Uniu
nea Sovietică la 10 noiembrie, con
tinuă. La 14 noiembrie, stația a tre
cut in jurul Lunii la o distanță de 
2 420 kilometri de suprafața acesteia.

Potrivit programului, la 12 noiem
brie a fost efectuată corectarea tra
iectoriei urmată de ,.Zond-6". După 
orientarea in spațiu a fosl pornit mo
torul care a dat stației impulsul de
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® CATANZARO. — Joi diminea
ța, iii apropierea unei școli din lo
calitatea italiană Catanzaro, s-a pro
dus explozia unei bombe care a pro
vocat pagube materiale. Autoritățile 
italiene presupun .că atentatul este 
opera unui grup extremist.

Poliția din orașul Genova a ares
tat un complotist care încerca să 
plaseze o bombă lingă clădirea uni
versității din acest oraș. Arestatul a 
declarat că a fost „angajat și plătit" 
pentru această misiune.

corecție, după care „Zond-6" s-a pla
sat pe traiectoria care l-a asigurat 
trecerea la distanța stabilită de Lună.

In timpul trecerii stației automate 
sovietice în jurul Lunii s-a efectuat 
explorarea caracteristicilor fizice ale 
spațiului perilunar.

Centrul de calcul de pe Pămint 
menține legături stabile prin radio și 
recepționează știrile transmise de a- 
paratele de memorizare instalate la 
bordul stației.

.Aparatele instalate la bordul sta
ției ,,Zond-6" funcționează normal, 
temperatura și presiunea aerului din 
interiorul ei se păstrează in limitele 
parametrilor prestabiliți.

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Cambodgiei pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite, Huot 
Sambath, a cerut secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, să intervină 
pe lingă guvernul Statelor Unite 
„pentru a se pune capăt încălcări
lor frontierelor cambodgiene și asa
sinării populației civile din această 
țară". Cu toate că Cambodgia nu par
ticipă la războiul din Vietnam, forțele 
militare americane continuă să vio
leze teritoriul cambodgian, a decla
rat Huot Samhafh.

• LONDRA. — Pentru a 
treia oară in ultimele 15 zile, 
in capitala Marii Britanii ban
de înarmate au atacat un fur- 
gonet blindat aparținînd firmei . 
„Security Express", firmă spe
cializată în transporturile de 
fonduri bancare. Această nouă 
acțiune gangsterească. care 
avut loc joi într-o suburbie 
Londrei, s-a soldat cu furtul 
30 000 de lire sterline.
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@ MELBOURNE. — Miercuri a 
fosl efectuata la spitalul Alfred din 
statul australian Viclorla o transplan
tare de inimă unei persoane în virstă 
de 44 de ani. Operația s-a soldat 
prinlr-un eșec, deoarece inima do
natorului nu a fost destul de puter
nică pentru a asigura o circulație 
sanguină normală.

• GEORGETOWN. — l n număr 
de 18 000 de muncitori de pe planta
țiile de trestie de zahăr din Guyana 
au declarat grevă paralizind activi
tatea a șase mari plantații și aiectind 
parțial munca în alte cinci. Guvernul 
a ordonat trimiterea de trupe în plan
tații pentru a reprima mișcarea de 
protest."

© MONTREAL. - Prima ză
padă care a căzut anul acesta 
la Montreal și in împrejurimi 
a provocat mari greutăți auto
rităților. In zilele de marți și 
miercuri, datorită cantității a- 
bundente de zăpada, numeroa
se autovehicule au fosl bloca
te pe străzi,
fiind foarte mult 
Școlile au 
ceste zile, 
pe canalul 

■“întreruptă.

circulația rutieră 
îngreunată, 

lost închise in a- 
Circulația navelor 

SI. Laurențiu a lost

Suijer-raț»iditl „Troica rusească"
MOSCOVA. — In curind, pe 

calea ferată Moscova — Lenin
grad va începe să circule su- 
per-rapidul ..Troica 
care, dezvollind o 
200 de km pe oră. 
pori distanța dintre 
orașe in mai puțin

„Troica rusească" 
vagoane adaptate 
foarte rapide. Ele vor avea o 
lormă aerodinamică, și centrul

rusească", 
viteză de 

va a co- 
cele două 
de 4 ore. 

va avea 
circulației

de greutate astfel plasat incit 
să asigure o deosebită stabili
tate. Deși vagonul este mai 
lung docil unul obișnuit, el 
are o greutate cu 7—8 tone 
mai mică, deoarece este con
struit din aluminiu superdur. 
Interiorul este un salon cu fo
tolii rotative, cu măsuțe co
chete. iluminație cu neon ca
lorifere electrice, aer condi
țional.
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