
MtOlrTAtn OIN TOXTF TAtlie UNIȚI.V* I

!?
ANUL XX 

(XXV) NR. 5931

Miercuri
20 noiembrie

1968

4 pagini
30 bani

TELEGRAMA
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Conilllulul de Slat 
al Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte,
VA mulțumesc pentru mesajul dv. plin de atenție transmis cu oca

zia alegerii mole ca președinte al Statelor Unite. Mă alătur dv. in spe
ranța că relațiile dintre țările noastre vor continua să se dezvolte. Iml 
ainint- < cu satisfacție de ospitalitatea dv, amabilă și de schimbul nos
tru deschis do vederi din timpul vizitei melc in tara dv. în martir 1967.

Al dv. sincer 
RICHARD M, NIXON

CONSTITUIREA
CONSILIULUI NATIONAL 

AL FRONTULUI UNITĂȚI SOCIALISTE
Marți la anvaro a avut loc 

in Capitală ședința de cons
tituire a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Lo ședință au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Ion Gheorghe Maurer, Ghe
orghe Apostol. Emil Bodna- 
raș. Chivu Stoica. Paul Ni- 
culescd-Mizil. Virgil Trofin, 
llie Verdeț, membrii și mem
brii supleanți oi Comitetului 
Executiv ol CC. al P.C.R.. 
membrii birourilor și comite
telor executive ale organiza
țiilor de masă și obștești 
care au aderat lo Frontul U- 
nitătii Socialiste. reprezen
tanți ai Partidului Comunist 
Român și ai organizațiilor 
de masă- obștești și profe
sionale. ai oamenilor muncii 
din mori întreprinderi, insti

Cuvîniarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Constituirea Frontului Unității So
cialiste reprezintă un moment de 
marc importanță in viața politică și 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia. Acest eveniment marchează o 
nouă etapă in întărirea unității mo- 
ral-poiilice a poporului nostru, in 
dezx oilarea democrației socialiste in 
România.

Frontul Unității Socialiste repre
zintă o formă superioară de mani
festare a voinței de muncă și lupw 
a poporului nostru, a hotăririi sale 
de a realiza programul desăvirșirii 
construcției socialiste, de a-și făuri 
un viitor luminos, de a asigura pro
gresul material și spiritual al patriei.

La temelia Frontului Unității So
cialiste stă in primul rind forța cla
sei muncitoare, cea mai avansată 
clasă a orinduirii noastre, al cărei 
rol conducător în societate s-a afir
mat lot mai puternic in anii 
construcției socialiste. Indeplinindu-și 
cu cinste misiunea ce-i revine in ca
drul națiunii noastre socialiste, clasa 
muncitoare a demonstrat și demon
strează prin întreaga ei activitate că 
este in stare să asigure construc
ția socialismului și comunismului in 
România (vii și puternice aplauze). 
Constituind Frontul Unității Socia
liste întărim și mai mult rolul con
ducător al clasei muncitoare in so
cietatea noastră socialistă.

In ai doilea rind, Frontul Unității 
Socialiste va cimenta tot mai mult 
— dîndn-i o formă superioară — a- 
llanla dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, clasele cele mai 
puternice din punct de vedere nume
ric, care au rolul hotărilor în pro
ducția de bunuri materiale și, în ge
neral, în viața socială a țării. In a- 
celași timp. Frontul Unității Socia
liste întărește și încheagă și mai 
mult, dă o formă și mal activă cola
borării si alianței strinse dintre mun
citori, țărani și intelectuali. Intelec
tualitatea, căreia partidul îi acorda 
o atenție deosebită, are un rol din 
ce in ce mai important in întreaga 
activitate de construcție socialistă. 
Este știut că edificarea socialismului 
și comunismului nu este de conce
put decil pe baza celor mai înaintate 
cuceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane, că numai asigurind înflori
rea continuă a științei și culturii pu
tem asigura făurirea celei mai civi
lizate societăți din lume (vii aplauze). 

Alcătuirea Frontului Unității Socia
liste din Partidul Comunist Român, 
din organizațiile obștești și organi
zațiile de masă este, s-ar putea spu
ne, o cerință obiectivă, determinată 
de dezvoltarea societății noastre so
cialiste, de creșterea rolului organi
zațiilor obștești in inlreaga viață 
socială a patriei. In acest cadru, ro
lul conducător al întregii activități 
politice revine Partidului Comunist 
Român — forța politică conducătoa-

Ședinja Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste

Ieri -icut loc prima ședință a 
Biroului Executiv ai Consiliului 
National al Frontului Unității So
cialiste. în cadrul ședinței au lost 
examinate probleme privind acti
vitatea Biroului Executiv al Con
siliului National, organizarea consi
liilor județene, municipale, orășe

tuții. unități agricole, perso
nalități științifice, culturale și 
clericale care fac parte din 
Consiliul Național ol Fron
tului Unității Socialiste.

Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general ol 
C.C. al P.C R.. președintele 
Consiliului de Stat

Participanții la adunare au 
ascultat informarea prezen
tată de tovarășul Virgil Tro
fin cu privire la modul cum 
a fost aplicată hotărirea Ple
narei C.C. al P C R. din oc
tombrie a.c. in vederea cons
tituirii Frontului Unității So
cialiste și a consiliilor oa
menilor muncii ai naționali
tăților conlocuitoare din Ro
mânia. Adunarea a aprobat 
in unanimitate activitatea ce 
<-a desfășurat in acest scop.

(<■ a societății noastre, care prin in
lreaga sa activitate a demonstrat că 
îndeplinește cu cinste rolul pe care 
și l-a asumat, de a conduce poporul 
român, destinele națiunii noastre spre 
făurirea unui viilor luminos — a so
cialismului și comunismului in Româ
nia (aplauze puternice). Constituirea 
Frontului Unității Socialiste face să 
crească și mai mult rolul conducă
tor al partidului, răspunderea sa în 
organizarea și conducerea întregii o- 
pere de construcție socialistă, a în
tregii activități sociale din România.

Aș dori să subliniez, de asemenea, 
importanța participării la Frontul U- 
nității Socialiste a consiliilor națio
nalităților conlocuitoare. Aceasta 
confirmă o dată in plus — dacă mai 
este necesar — justețea politicii 
partidului nostru in problema națio
nală, faptul că în România problema 
națională a fost rezolvată de către 
Partidul Comunist Român în spiritul 
principiilor marxist-leniniste, aceasta 
ducind la crearea unei puternice a- 
lianțe frățești intre români, maghiari, 
germani, sîrbi, ucraineni și alte na
ționalități, între toți cei ce muncesc 
în România, fără deosebire de na
ționalitate, holăriți să înalțe pe pă- 
mintul patriei comune socialismul și 
comunismul, să asigure dezvoltarea 
liberă și independentă a țării noastre 
(vii și puternice aplauze).

Iată de ce putem afirma cu toată 
convingerea că formarea Frontului 
Unității Socialiste in România con
sfințește o realitate de fapt — uni
tatea indisolubilă a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră, hotărirea 
lor de a asigura, sub conducerea 
Partidului Comunist Român dezvol
tarea și mai puternică a acestei uni
tăți, înfăptuirea neabătută a politicii 
partidulu

După curo s a aralal aici, activi
tatea Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste și a consiliilor 
județene, orășenești și comunale va 
ax ea un caracter permanent. Ele tre
buie să desfășoare o activitate orga
nizată, să dezbată problemele prin
cipale ale politicii interne și exter
ne a României, să examineze proble
mele dezvoltării județelor, orașelor, 
comunelor, să acționeze intens pen
tru traducerea în viață a politicii e- 
laborate de partid pentru dezvolta
rea societății noastre socialiste.

Consiliu] Național al Frontului U- 
nilății Socialiste va avea misiunea 
să examineze cu regularitate princi
palele probleme privind dezvoltarea 
statului nostru socialist in domeniul 
economiei, științei șl culturii. In fe
lul acesta, programul desăvirșirii con
strucției socialiste va exprima nu 
numai adeziunea tuturor organiza
țiilor obștești și a maselor largi popu
lare, dar va 'întruchipa șl contribuția 
acestora la găsirea căilor celor mai 
bune pentru traducerea sa in viață.

nești și comunale ale Frontului U- 
nității Socialiste, pregătirea și des
fășurarea campaniei electorale pen
tru alegerile de deputati în Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare.

Biroul Executiv a adoptat măsu
rile corespunzătoare. 

precum și măsurile ce ur
mează a se lua cu privire la 
constituirea consiliilor jude
țene, municipale, orășenești 
și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste.

Adunarea a hotărit in una
nimitate constituirea Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, organism 
larg reprezentativ, din com
ponența căruia fac parte re 
prezentanți ai Partidului Co
munist Român si ai următoa
relor organizații de masă, 
obștești și profesionale : U- 
niunea Generală a Sindica
telor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție. Uniunea Tineretu
lui Comunist Consiliul Na
tional al Femeilor, Uniunea 
Scriitorilor, Uniunea Artișli- 
'«r Plastici. Uniunea Compo-

După cum știți, tovarăși, de la e- 
laborarea sau adoptarea unei hotă- 
riri și pină la înfăptuirea ei este o 
cale destul de lungă, care cere o 
muncă intensă; noi considerăm că 
organele Frontului Unității Socialis
te vor avea in viitor un cuvînl im
portant de spus și vor desfășura o 
activitate rodnică in această direcție. 

Consiliul Național va trebui să e- 
xamineze, de asemenea, principalele 
probleme ale politicii internaționale 
a stalului nostru, asigurind ca poli
tica externă a României să cores
pundă pe deplin punctului de vede
re al organizațiilor care au aderai 
la Frontul Unității Socialiste, intere
selor generale ale poporului nostru, 
și ca această politică să fie înfăp
tuită cu hotărire și consecvență de 
toate organizațiile de masă și ob
ștești, de toți cetățenii patriei. Este 
bine știut că intre politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru există o deplină unitate, că 
ele trebuie înfăptuite în mod unitar 
pentru a asigura mersul ferm al pa
triei noastre pe calea desăvirșirii con
strucției socialiste.

La baza politicii Frontului Unită
ții Socialiste va sta programul adop
tat de Congresul al IX-Iea al Parti
dului Comunist Român — forța po
litică conducătoare a societății noas
tre — program care stabilește căile 
desăvirșirii construcției socialiste in 
România, ale dezvoltării bazei mate
riale a societății socialiste. In cen
trul acestui program se află indus
trializarea socialistă — condiție e- 
sențială a progresului multilateral al 
țării, al ridicării bunăstării poporu
lui, premisă a trecerii treptate spre 
comunism —, dezvoltarea agricultu
rii, a științei, invățămintului, cultu
rii, care constituie părți integrante ale 
politicii de făurire a socialismului și 
comunismului în România. Acest pro
gram va trebui să devină programul 
de acțiune al Frontului Unității So- 
'ialiste; pe acest program trebuie să 
•e bazăm aclivilatea, cu acest pro
gram trebuie să ne prezentăm in a- 
îegeri ! (vii aplauze).

In ce privește politica externă, 
•sie, de asemenea, de înțeles că 
Frontul Unității Socialiste va trebui 
să se bazeze pe principiile politicii 
exlerne stabilite de Congresul al 
IX-Iea al partidului, care a pus in 
centrul activității noastre internațio
nale prietenia șl colaborarea cu ță
rile comunității socialiste, dezvolta
rea acestor relații în direcția găsirii 
căilor pentru înlăturarea divergențe
lor existente si realizarea unei cola
borări active cu toate țările socia
liste; aceasta este o condiție de ba
ză a afirmării forței și rolului siste
mului socialist pe plan mondial (vii 
aplauze). Frontul Unității Socialiste 
va trebui să desfășoare o susținută 
activitate pentru sprijinirea luptei de 
eliberare națională, pentru colabora
rea cu toate forțele șl mișcările 
antiimperialiste de pe țoale conti
nentele — văzînd in aceasta una 
din direcțiile principale ale activită
ții sale pentru unirea forțelor pro
gresului și păcii in lume (vil aplauze).

Frontul Unității Socialiste va spri
jini neabătut politica externă a țării 
noastre privind dezvoltarea legături
lor cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială, atit in Europa 
cil și de pe celelalte continente, vă- 
zind in aceasta o sarcină importantă 
in lupta pentru prietenie șl colabo
rare cu toate popoarele, pentru asi
gurarea dreptului fiecărui popor de 
a-și holări singur destinele, fără imix

. .^orilor, Uniuneo Ziariștilor, 
Uniunea Arhitecților, Asocia
ția Oamenilor de Știință, 
Uniunea Societăților Științi
fice ale Cadrelor Didactice, 
Asociația Oamenilor de Artă 
din Institutele Teatrale și 
Muzicale, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor 
de Consum. Uniunea A- 
sociațiilor Studenților, Con
siliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor. Uniunea So
cietăților de Științe Medica
le. Asociația Juriștilor. Co
mitetul organizatoric al ve
teranilor din războiul anti
fascist, Comitetul foștilor de
ținuți antifasciști. Asociația 
Cineaștilor din România ; fac

(Continuare în pag a 3-aj 

tiuni din afară. Frontul Unității So
cialiste trebuie să așeze la baza po
liticii exlerne principiile - care se 
aiirmă tot mai mult pe plan mondial 
— ale egalității in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, principii trainice care asigură 
colaborarea și pacea în lume (vii a- 
plauze). Cu aceste principii ale po
liticii noastre exlerne va trebui să 
ne prezentăm în fața întregului po
por in alegerile care urmează să aibă 
loc la începutul anului viilor (aplau
ze puternice).

Desigur, tovarăși, in cadrul activi
tății sale internaționale, Frontul U- 
nității Socialiste, ca organizație lar
gă, reprezentativă, a societății noas
tre, va trebui să stabilească legături 
cu o serie de mișcări și de organi
zații similare, atit din țări socialiste, 
cit și din celelalte țări ale lumii. In 
felul acesta, Frontul Unității Socialis
te își va aduce contribuția la dez
voltarea și întărirea solidarității in
ternaționale.

In legătură cu constituirea Frontu
lui Unității Socialiste aș propune atit 
Consiliului Național, constituit astăzi, 
cit și conducerilor organizațiilor ca
re au aderat la Frontul Unității So
cialiste, și care sfnt prezente aici, să 
consfințim crearea Frontului Unității 
Socialiste printr-un act constitutiv. 
Acest act să fie semnat de către re
prezentanții tuturor organizațiilor ca
re au hotărit să formeze Frontul U- 
nității Socialiste, spre a-i da și mai 
multă tărie, reprezenlind un anga
jament jncidic, dacă vreți, dar, în pri
mul rind, politic — angajament de 
a acționa în strînsă unitate pentru 
înfăptuirea întregului program de 
desăvirșire a construcției socialiste 
în România, pentru ridicarea ță
rii pe culmi, tot mai înalte, de 
progres și civilizație, pentru întări
rea independenței1 și suveranității pa
triei noastre (vii și îndelungi aplau
ze). Interpretez aplauzele dumnea
voastră ca o aprobare a acestei pro
puneri (din nou aplauze puternice).

Vă rog să-mi dați voie să exprim 
mulțumiri pentru alegerea mea ca 
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și să a- 
slgur Consiliul Național că mă voi 
strădui să-rai îndeplinesc cit mai bine 
șl intr-un mod cit mai democratic 
această însărcinare (vii aplauze).

Cred că membrii Biroului Execu
tiv, aleși astăzi, îmi dau mandatul 
să vă mulțumesc și in numele lor, 
asigurindu-xă că Biroul Executix va 
lucra ca un organ colectiv, căulind 
să răspundă încrederii pe care i-ați 
acordat-o (vii aplauze).

In încheiere, doresc, inia o dată, 
sa exprim convingerea noastră, a 
tuturor, că toate organizațiile parti
cipante la Frontul Unității Socialis
te, cil și reprezentanții marilor în
treprinderi, unități agricole și insti
tuții. personalitățile culturale, științi
fice și din domeniul cultelor care fac 
parte din Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialisle vor acționa 
cu țoale f.orțele pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pentru în
făptuirea neabătută a politicii parti
dului nostru — politică care cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale întregului nostru popor (vii și 
puternice aplauze).

Urez conducerilor tuturor organi
zațiilor de masă și obștești prezente 
aici, ca șl tuturor membrilor Consi
liului National al Frontului Unității 
Socialiste, succes deplin în activitatea 
lor I (aplauze puternice, îndelungi).

Deservire 
civilizată — 

rezultate 
bune

Interiorul magazinului alimentar 
nr. 6 din Petroșani are un aspect 
îngrijit. Mărfurile sini aranjate cu 
gust in raliuri, personalul de deser
vire are o comportare civilizată față 
de cumpărători și, ca urmare maga
zinul se bucură de o frumoasă a- 
preciere din partea celor care-i so
licită produsele. Unitatea este apro
vizionată ritmic cu sortimente bo
gate și variate și își depășește lună 
de lună planul, de desfacere.

Astfel, valoarea totală a mărfuri
lor vîndute prin intermediul acestei 

• unități în primele 10 luni ale anu
lui se ridică la 2 800 000 lei. ceea ce 
înseamnă realizarea sarcinilor de plan 
in proporție de 104 la sulă. Do ase
menea. prin păstrarea bună a măr
furilor. s-au înregistrat economii la 
circulația acestora caro se cilr»az<i 
la 4 000 lei.

Merita să fie evidențiate pentru 
activitatea depusă cu conștiincioz.i- 
tate și hărnicie lucrătoarele Corne
lia Borza. Ileana Nica. precum și 
loan Tiutiuc și responsabilul maga
zinului. loan Marian.

loan CHIRAȘ 
corespondent

In cursul zilei de Ieri, tem
peraturile maxime au fost de 
plus 12 grade la Petroșani și 
de plus 7 grade la Paring. Mi
nimele au fost de plus 4 gra
de la Petroșani și, respectix-, 
plus 5 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
închisă, cer mai mult acope
rit. Precipitații slabe sub for
mă de ploaie.

imm
■ZILEI1

Concurs:
Alba lulia — 

leagăn al ponorului
Cu ocazia sărbătoririi semi

centenarului Unirii Transilva
niei cu România, în județul 
nostru va avea loc concursul 
cu tema istorică „Alba-Iulia 
— leagăn al poporului" la ca
re vor participa și pionierii 
și școlarii din Valea Jiului.

Astăzi, la ora 18, în ora
șele Petroșani, Lupeni, Vul
can și Petrila va avea loc 
faza orășenească a concursu
lui. în 22 noiembrie, la faza 
municipală, fiecare centru 
participă prin doi școlari. Cis- 
tigătorilor fazei municipale li 
se vor acorda premii în obiec
te. în 25 noiembrie va avea 
loc faza județeană a concur
sului. Municipiul Petroșani va 
fi prezentat de primii trei cla
sați la faza municipală.

Școală nouă 
la Bărbăteni

Recent, harnicii construc
tori ai Grupului 2 șantiere

S-

LA ȘCOALA TALENTELOR
La Școala elein nlară de 

muzică și arte plastice începu
tul noului an a evidential riv- 
na și plăcerea cu care coi 300 
elevi ai celor două secții, in
struit cu răbdare și atenție de 
profesori competent, au pornit 
să-și însușească tot alte și alte 
taine ale minuiril Instrumente
lor muzicale, penelului sau 
daliei. Vizita la secția de mu
zică ne-a înlesnit să consta
tăm cu bucurie existenta unor 
talente care promit mult: vio- 
riștii Ștefan Csutak și Ștefan 
Desmeri, pianistele Adela Kor- 
mOczy și Adriana Miclescu, 
clarinetistul Ladislau Simo, 
flautistele Ioana Damian și lu- 
liana Dănilă.

Iu imaginea fotografică :
In brațele fragede ale lui 

Constantin Boboc eseu. sunetele 
violoncelului au inceput să 
spună ceva.

UN BILANȚ 
CARE OBLIGĂ

l*e șantierul «lin Lupeni

Pină la ora actuală, șantie
rul de construcții nr. 4 Lupeni 
șl-a realizat planul valoric in 
proporție de 100,0 la sută. 
Stiădaniile perseverente ale 
colectivului de constructori 
și-au găsit o frumoasă mate
rializare : 324 apartamente în 
care s-au statornicit tot alltca 
familii. Blocul G1 — G2 cu 
176 apartamente (Gigantul — 
fala Lupeniului, cum îi zic 
oamenii de prin partea locu
lui), blocul A6, cu 88 aparta
mente, „piticii* din UricanI — 
Dl, D2 și D3, cu o zestre do. 
20 apartamente fiecare, s-au 
predat înainte de termenele 
stabilite prin graficele de lu
cru. iar calificativele obținute 
sini dintre cele mai măguli
toare. Centrala termică nr, 2 
este gata peniiu recepție. Pen
tru școala generală ru opt 
clase Bărbăteni a sosit docu
mentația in vederea construc
ției. Amolasamentul a fost 
predat do către beneficiar 
constructorului și lucrările 
au început. Există strădanii 
pentru încadrarea în termen a 
finisajelor exterioare la blocul 
A7 (deși încă nu s-a atacat...) 
și la blocul I din Uricanî, con
struit annl trocul

Se pune un accent deosebi' 
pe construirea silozului de le
gume si fructe care va tre
bui să fie dat în folosință în
că înainte de finele anului in 
curs. Frontul de lucru pentru 
anul viitor îl constituie blo
curile A5 și A4, cu cîte 68 
apartamente, de pe așa zisa 
„stradă a A-urilor" din orașul

Valea Jiului, au atacat o 
nouă lucrare. Este vorba de 
noua școală din Bărbăteni 
cu 8 săli de clasă.

Deocamdată se execută 
săparea și turnarea funda
țiilor. Nu peste mult timp pri
mele săli de clasă vor prin
de contur. De menționat fap
tul că lucrarea a fost ata
cată in afară de planul pe 
acest an.

Festivalul 
cultural-artistic 

al pionierilor 

și școlarilor

La Deva și Hunedoara, s-a 
desfășurat faza județeană a 
Festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor. Din 
municipiul Petroșani au parti
cipat aproximativ 300 pionieri, 
în fata juriului s-au prezentat 
cîștigătorii fazei municipale: 
fluierașii de la Cimpa, corul 
Scolii generale nr. 6 din Pe
troșani condus de prof. Tămă- 
șan Elena, grupul vocal al 
Scolii generale nr. 5 Petrila, 
echipa de gimnastică artistică 
a Școlii generale nr. I Petrila, 
soliști instrumentiști etc. Du
pă concurs a fost vizitat ora
șul Deva, muzeul, cetatea și 
Castelul huuiaz.ilor.

Lupeni. La blocul A4 au ’n 
ceput săpăturile partinic in 
spații largi.

— Atentia șantierului — a 
linul să sublinieze Dumitru 
Stancu, secretarul organizației 
de partid a Grupului 2 con
strucții — este concentrată n- 
supra blocului A5. In momen
tul de față se lucrează intens 
la săpături și la belonarea 
fundațiilor atacate, pentru a 
se putea începe rit mai re
pede cu putință operațiile de 
glisare, înainte de venirea 
timpului rece. Si. tot legat de 
acest lucru, se accelerează 
pregătirea stațiilor de beto- 
nare, asigurarea stocurilor ne
cesare do materiale de masă 
(balast, nisip, var', depozita
rea si conservarea corectă a 
acestora, in scopul feririi de 
îngheț.

Șantierul de eonstrticții nr. 
4 Lupeni a . intimpinai unele 
dificultăți create, pe do o par
te, de insuficienta lucrătorilor 
calificați (zidari, mozaicari, sl 
alții) și. pe do altă parte, de 
dereqlările care mai persistă 
— din păcate in resortul 
aprovizionării cu materiale. 
(Problema acută a fierului be
ton s-ar putea soluționa mai 
curînd?) Dar pînă în prezent 
colectivul a dat dovadă de 
pricepere, tragere de inimă, 
hotărîrp neclintită de a învin
ge piedicile de orice natură 
care-i ies în cale. Sîntem con
vinși că ș| în viitor șantierul 
va li la înălțime. Realizăiile 
de pînă acum obligă 1

Traian MULLER

© 
©
© 
©
©
©
©
© 
©

©
*

In Editura politică 
a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU „Cu- 
x intare la Adunarea generală 
a scriitorilor. 16 noiembrie 
1968".

Lucrarea a fost publicata in
tr-un tiraj de masa.

©

Noi drumuri 
spre aurul 

verde
întreprinderea de construc

ții drumuri forestiere Cimpa, 
execută in Valea Cinde.șului, 
pe o distantă do 2.1 km, un 
drum colector '-are x a servi 
la transportul lemnului din 
parchetele forestiere. Lucrări 
asemănătoare vor fi executate 
și la Lolaia și Sterminos 11, 
pe porțiunea din aprocb'-ea 
cabanei turistice Voievodul.

în zona Sterminos I si II au 
fost realizate amenajări de 
drumuri însumînd 6,3 km.

~ La cerința ocolului silvic 
Petroșani, lucrătorii șantierului 
pun la punct în Taia — Ansei 
o corecție de torenti cu zi
duri do sprijin. Sînt atacate 
lucrările do pe pirînrile Chei, 
Greci și Dușonilor. Pe flecare 
din acestea se ridică din nia- 
tră cite 2—3 ziduri. Brigăzile 
conduse de Fekele Emeric, 
Bălănescu Constantin si Sta
nică Dumitru doresc să stăvi
lească cit mai repede lorentii 
care degradează plantațiile fo
restiere si recoltele cetățeni
lor din cătupul Tf*îa ’ onea.

Vasile COCHECl 
corespondent
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REDUCEREA CONSUMURILOR 

SPECIFICE — CALE EFICIENTĂ DE 
REDUCERE A PREȚULUI DE COST

Pe marginea unor 

abateri de la M.T.S.

Nu înfîmplarea, 
ci indisciplina 

aduce nenorociri !

Redutei ca continua o cheltuielilor 
rn-.ieriale de producție, cu efecte po
zitive costului producției este una 
ri'n preocupările principale ale per- 
•fTialului tchnico-inqineresc do la 
mina Petrila.

Aplicarea — pînă nu demult in 
exrîusivltate a metodelor de exploa
tare cu abataje cameră si trepte 
răsturnate a menținui la un nivel 
riili- al consumul specific de mate
rial lemnos.

Introducerea. în ultima perioada, 
a metodei de exploatare cu front 
lung tn stratul 3. blocul III, a mar
cat un moment esențial în acțiunea 
de economisire a lemnului. Din bi
lanțul lunii oclombrie a.c., deducem 
scăderea pe ansamblu a consumu
lui pînă la valoarea de -40,35 mc/1000 
tone. Pornind de la (aptul că. in a- 
rclasi interval de timp, la abatajul 
frontal intrat în funcțiune, consumul 
spr (ir de lemn a fost de numai 
15.75 mc. rezultă că există posibili
tăți serioase de diminuare a consu
mului mediu de lemn pe exploatare, 
o iată cu deschiderea, in aceste zile, 
b încă două fronturi lungi, si anu
me în stratul 3. blocul IV $i în stra
tul 13. blocul I. care vor fi dotate 
ci stilpi hidraulici și. respectiv, cu 
fricțiune. In altă ordine de idei. iov. 
Mircea Moldovan, șeful sectorului 
do transport, ne declară -.

— Nerespectarea prevederilor con
tractuale la proporțiile dintre sorti
mentele de lemn solicitate ne îm

„VÎRFURI“ 
PERFEC-
T IBl L E(

® In fruntea acțiunii de 
reducere a consumului spe
cific de lemn se situează mi
na Aninoasa cu 4,6 mc e- 
conomisiți pe primele 10 luni 
!a 1 000 tone extrase, urma
tă îndeaproape de mina Pa- 
roșeni cu 3,2 mc/1 000 tone. 
In aceeași perioadă pe 
C.C.V.J., față de 36 mc s-au 
realizat 34,6 mc/1 000 tone.

@ Datorită extinderii fo-
losirii plasei metalice Ila a-
batajele frontale, consumul
specific de cherestea a scă-
zut, în luna octombrie a.c.,
cu circa 07 mc/1 000 tone
(Lonea), 0,22 mc/1 000 tone
(Petrila) și 0.1 mc;1 000 tone
(Aninoasa).

Amplificarea introduce
rii susținerii metalice a de
terminat mărirea cantității de 
cărbune extrasă din abata
jele frontale. La mina Ani
noasa, in primele 10 luni ale 
anului curent, față de 
164 000 tone planificate, s-au 
extras cu folosirea armăturii 
metolice aproape 240 000 
tone cărbune, iar la mina 
Lupeni, față de 669 000 to
ne- s-au obținut peste 
770 000 tone. în această pri
vință, pe CCV.J., s-a reali
zat o depășire de aproape 
13 H sută.

La mina Vulcan, situația consu
murilor specifice se prezintă intr-o 
situație nu prea îmbucurătoare. Doar 
la lemn de mina s-a consumat cu 
9,4 mc/1000 tone cărbune mai puțin 
deci! prevedea indicatorul stabilit 
1d =chimb la cherestea, exploziv, 
energie electrică și pneumatică, in
dicii pre văzut i in plan nu au lost 
realizați. Bilanțul întocmit de plani- 

>rii minei indică: la cei 1 260 000 
lei depășire Ia prețul de cost, mate
rialele consumate in plus contribuie 
cu 420 000 lei, iar energia (electrică 
și pneumatică) cu 257 000 lei. Cum 
st- explică aceste depășiri ? Am so
liei lat părerile unor tovarăși din 
conHf ' <-rea exploatării și din condu
ce- I - (oarelor. Iată răspunsurile 
primite .

Tehnicismul Dan Tiberiu, șeful 
sectorului m: .Cantitatea normală 
de cherestea am depășit-o pentru că 
a trebuit să ramblerem unele abata
je (în vederea prevenirii apariției 
focurilor de mină) care, initial, erau 
programate a fi dirijate prin prăbu
șire.

Cit privește lemnul de mină, a- 
cesta e uneori necorespunzător — 
sub 18 mm —, se rupe repede, în
locuirea lui însemnînd un consum 
sunlimc-ntar".

— Cum ajl reușit ca să re
duceți consumul de exploziv ?

— Avem în sector artificieri care 
se orientează spre o rațională În

piedică, adeseori, să dăm curs unei 
repartizări a materialului de susți
nere in conformitate cu condițiile 
concrete ale fiecărui loc de muncă. 
Dacă se trimit la front elemente do 
armătură cu dimensiuni care diferă 
față de cele cerule, se ajunge la 
situația ca, prin ajustări ulterioare, 
să rezulte un procent sporit de de
șeuri, cauzindu-se creșterea nejus- 
tificată a consumului de lemn.

Gospodărirea materialelor 
și energiei necesită mai multă grijă

Cantitatea de cherestea rășinoasă 
folosită se menține, încă, la un ni
vel ridicaL Factorii de organizare 
a muncii prevăd economii de aproa
pe 1 500 000 pînă la finele anului 
viitor, prin înlocuirea cherestelei cu 
plasă metalică. Ar ii bine ca iniția
tiva să fie urgentată.

Colectivul minei Petrila nu poale 
fi mulțumii nici în ceea ce privește 
consumul de exploziv, care a cres
cut de la 96.5 kg/1000 tone (1967)

C ■ r f i d

In acest an, la EA1. Lonea s-au 
depus eforturi susținute pentru în
deplinirea tuturor indicatorilor de 
plan. Deși ritmicitatea nu și-a pus 
cu fermitate amprenta pe activitatea 
de fiecare zi a minerilor loneni, to- 
t și, in zece luni au fost extrase în 
plus 11 038 tone de cărbune, produc
tivitatea muncii a crescut de la 1,4-19 
tone/post, la 1,483 tone/post, iar 
la prețul de cost au fost înregistrate 
economii în valoare de 561 000 Iei. 
In aceeași perioadă, consumurile 
specifice la lemn de mină și explo
ziv, au fost reduse de la 36,5 
mc/1000 tone, la 34,4 mc/1000 tone, 
respectiv, de la 9,5 kg/1000 tone, la 
9,3 kg/1000 tone. S-au depășit însă, 
consumurile specifice la cherestea, 
energie electrică și aer comprimat.

Despre modul cum se acționează 
la E.M. Lonea pentru reducerea con
sumurilor specifice, am aflat amă
nunte de la Iov. ing. Petru Bălănescu, 
șeful serviciului planificare al mi
nei.

.Economiile realizate pînă acum 
la lemnul de mină, sînL rezultatul 
firesc al studiilor și măsurilor apli
cate în sectoarele noastre produc
tive. Astfel, în abatajele cameră am 
trecut la profile mările — de Ia 
12,50 m2 la 16,00 m2 _ fapt ce per
mite folosirea mai rațională a ma

cărcare a găurilor. Mă refer îndeo
sebi la Romega Gheorghe, Rusu Con
stantin și Bledea IoaD.

— Am depășit consumurile speci
fice normate atît la lemn de mină 
cil și la cherestea, ne informează 
șeful sectorului I, ing. Popescu 
Mircea. Cauza principală: presiunea 
mare de la abatajele stratului 3, blo
cul II. A fost necesar să reamJtn 
preabatajele de cîte două ori pînă 

Copiii vitregi ai minei...
la exploatarea felieL Mult ne-a dat 
de furcă, în prima jumătate a anu
lui, lemnul verde; nu numai că se 
manipulează gieu dar are și rezis
tentă redusă.

Șefii sectoarelor IV și V, inginerii 
Lstr&le Gheorghe și Doczi Ludovic 
ne-au relatat despre greutățile ce le 
produc intercâlaliUe sterile — care 
necesită un consum mai ridicat dc 
exploziv.

După ce exploatarea s-a încadrat 
In primul semestru în consumul sta
bilit de energie electrică șl pneu
matică, în ultimele patru luni indi- 

la 115,2 kg/1000 tone pe trimestru] 
111, anul curent. Din discuția purtată 
cu cadrele inginerești ale exploatării 
am aflat că lipsa posibilităților de 
mecanizare a tăierii fn abataje și la 
pregătiri (N.R.: să se fi epuizai 
oare toate resursele în acest sens?) 
șl capacitatea de lucru necorespun- 
zdloare a explozivilor raportată la 
Indicii de consum stabilit!, au con

dus la cantități tot mal mari de ex
ploziv consumate.

In condițiile amplificării în anii 
din urmă a puterii instalate, de la 
13 300 la 22 500 kW, consumul to
tal de energie a fost redus de la 
33.8 la 31 kWh/tonă, crescînd si
multan factorul putere de la 0,846 
la 0,997. .Energeticul" minei, ing. 
Aurel Mariș, ne furnizează .secre
tul" :

— Utilizarea motoarelor asincro

realitatea
este ! o- 3 G I" 3 13

terialului lemnos. Această acțiune 
Intenționăm s-o extindem șl la sec
torul I, după concentrarea producției 
la Lonea II, cînd vor exista posibi
lități de transport pe put a lemnu
lui de 4 m. O altă sursă de econo
mii a constituit-o înlocuirea susține
rii cu lemn, cu susținere metalică 
tip TH4 și TH5 a lucrărilor de pre
gătire. Același tip de armături s-a 
folosit și la susținerea provizorie a 
lucrărilor miniere orizontale, în tim
pul belonării. De asemenea, baione
tele de la abatajele cameră cu pre
siuni mari — cazul sectorului III șl 
pilierul pulului Lonea I — au fost 
zidite, evitîndu-se astfel un consum 
mare de lemn și manopera necesară 
deselor lucrări de întreținere. Tre
buie să arăt că în același timp s-a 
urmărit recuperarea armăturilor 
metalice, recondiționarea și refolosi- 
rea lor. Prin această acțiune au fost 
refolosite 2 659 bucăți de armături, 
realizîndu-se o economie de peste 
2 000 000 lei. Acest lucru a fost po
sibil prin organizarea unei echipe 
formate din 6 muncitori, care s-a 
ocupat în exclusivitate de recupe
rarea și recondilionarea armături
lor metalice. Lunar au fost recondi
ționate peste 300 de armături. Desi
gur că acțiunea de economisire a 
lemnului constituie pentru noi o 

catorii stabiliți au fost depășiți în 
medie cu 2,5 kWh/tona de cărbune 
și cu 14 mc aer comprimat pe tona 
extrasă.

Energeticul șef al minei, Ing. Ka- 
doș Ernest, ne relata: „Depășirea 
consumului de energie electrică șl 
pneumatică se justifică prin reduce
rea preliminarului la producția ex
trasă (Id trimestrul III) ; în acest 

tlmp ventilatoarele și pompele au 
trebuit să funcționeze ca și înainte...

— Ce măsuri preconizați a 
aplica pentru a vă încadra to
tuși in consumul normal ?

— Opriiea, timp de 1/2 oră, a 
funcționării compj esoarelor intre 
schimburi, funcționarea acestora in 
zilele de repaus după ud program 
bine chibzuit. Se află în curs inlo- 
cuirea — acolo unde condițiile per
mit — a ventilatoarelor pneumatice 
cu ventilatoare cL< trice. Ne preo
cupă și eliminarea totală a pierde- 

ne la puterea nominală, înzestrarea 
utilajelor cu motoare de capacitate 
adecvată, evitarea funcționării în gol, 
înlocuirea — iu limitele posibilităților 
— a alimentării pneumatice cu ener
gie electrică, mai ieftină — conse
cințe ale unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice cu economicitate mare.

Consumul de energie pneumatics, 
în schimb se menține ridicat. La zl, 
fa|ă de prevederea de J54 mc/to

nă, se constată atingerea unei cifre 
superioare, 188 mc/tonă, explicabile 
în parte prin lucrul intens în zonă 
de foc 2 vest, sectorul II. Sînt ,1ncă, 
mari pierderile pe traseu. Sistema
tizarea rețelei, punerea de acord — 
lntr-un cuvlnl — cu consumatorii 
se cere mai rapid efectuată. Tre
buie să se acorde alenfiâ cuvenită 
întreținerii tn bune condi/iuni a 
conductelor de aer comprimat.

preocupare permanentă. Astfel, ex
tinderea abatajelor frontale cu sus
ținere metalică din blocul 6, stratul 
3, sectorul III, aduce, pe Iîngă re
ducerea consumului de lemn, și eco
nomii de cherestea ca urmare a po- 
dirii cu plasă metalică".

Dacă pentru reducerea consumului 
specific de lemn a existat preocu
pare, rezultatele fiind corespunză
toare, consumul specific de cheres
tea a fost depășit cu 0,3 mc/1000
tone, respectiv, cu 240 mc. Calitatea 
și dimensiunile necorespunzătoare ale 
cherestelei primite, nu pare să fie 
singurul argument care să sprijine 
această depășire. Credem că, dacă 
șl față de consumul acestui material 
s-ar fi manifestat aceeași preocupa
re ca și In cazul lemnului de mină, 
rezultatele ar fi fost altele.

„La stabilirea consumului de ener
gie electrică, pe 1968 la E.M. Lonea
— ne declară interlocutorul nostru
— nu s-a (inut seama de intrarea 
în exploatare a unor instalații de 
mare consum, cum ar fi : pulul cu 
schip Lonea II, putui cu colivie Lo
nea II, noua stalie de ventilatoare 
Lonea I ș.a. Ca urmare, îd acest an, 
fată de 26,9 kWh/t., s-au consumat 
30,8 kWh/t. Situația pare de-a drep
tul curioasă, știind că la stabilirea 
acestui consum specific, S' concurat, 

rilor prin suflări. In acest- sens a- 
vem în vedere efectuarea unei veri
ficări a întregii rețele de aer com
primat pentru a depista eventualele 
pierderi sau ștrangulări. Studiem, de 
asemenea, posibilitatea reciclării a- 
pei de răcire de la cele opt compre- 
soare instalate la puțurile oarbe nr. 
3 și 4".

In încheierea aijchelei am abor

dat problema consumurilor specifice 
cu inginerul șef al minei, tov. l'eieș 
Ludovic. „La începutul anului ne-am 
încadrat în consumul de material 
normat. In ultima vreme avem depă
șiri pe care le găsesc nejustiflcale. 
Numai in octombrie am cheltuit pen
tru material lemnos cu aproximativ 
C00 000 Lei mai mult decit era prevă
zut. Înclin spre părerea că, la che
restea îndeosebi, sub motivul sigu
ranței, se face exces de consum.

— Și ce se vd întreprinde ?

— Peste citeva zile ne-am propus

Din cele spuse, se pot desprinde 
citeva deziderate a căror rezolvare 
va Influenta favorabil, desigur, 
structura și volumul cheltuielilor de 
producție ale mfnei Petrila. Acestea 
ar fi :

© Reglementarea, prin interme
diul direcției comerciale a C.C.V.J., 
a carențelor care mai persistă In 
aprovizionarea cu material lemnos •, 
furnizorii trebuie să respecte pre
vederile contractuale privind sorti
mentele livrate.

® Studierea posibilităților de ela
borare a unor relele îmbunătățite 
de explozivi de siguranță sau adap
tarea actualelor norme de consumja 
condițiile concrete de lucru si la 
caracteristicile materialelor explozi
ve.

O Accelerarea rezolvării de către 
serviciul de organizare .și a proble
melor — de altfel bine alese — 
referitoare la reducerea consumuri
lor specifice de materiale.

Colectivul» de lucru al minei Pe
trila trebuie să considere o datorie 
permanentă gospodărirea, urmărirea 
atentă și reducerea consumului de 
materiale șl energie, ca o pîrghie 
esențială în acțiune, cu multiple as
pecte, de asigurare a unui grad tot 
mai înalt de rentabilitate a activită
ții miniere.

Ing. Bujor BOGDAN 
Exploatarea minieră Petrila

sau dacă nu, ar fi trebuit să concu
reze, toate serviciile funcționale din 
C.G.V.J. tangente acestei probleme. 
Stabilirea consumului specific după 
realizările anului precedent, fără a 
se tine seama de realitate, denatu
rează realizările, așa cum de altfel 
s-a și întîmplat.

Același lucru s-a întîmplat și in 
cazul aerului comprimat, al cărui 
consum specific a fost depășit, pe 
zece luni, cu 22,1 mc/tonă. $i în a- 
cest caz nu s-a linul seama de ins
talațiile care în 1967 n-au functio
nal, dar care erau prevăzute să 
intre în funcție, șî au intrat, în 1963. 
Dacă acum nu se mai poate face ni
mic pentru aducerea la același nu
mitor a consumului specific cu rea
litatea, pentru viitor este bine ca a- 
semenea confuzii să nu se mai facă. 
De menționat în acest sens faptul că, 
deși la nivel de exploatare au 
fost luate o serie de măsuri ca, ra
ționalizarea consumului de energie 
electrică și pneumatică prin stabili
rea unui program concret de func
ționare a utilajelor, raționalizarea 
rețelei de aer comprimat pentru re
ducerea pierderilor, totuși, datorită 
neconcordantei dintre indicii de 
consum planificați și cei reali aî uti
lajelor în funcționare, aceștia »iu fost 
depășiți*.

Pentru viitor, se impune acorda
rea unei atenții mai mari atit stabi
lirii consumurilor specifice, cît, mai 
ales, studierii și urmăririi reducerii 
continue a lor, știut fiind faptul că 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie este una din 
căile sigure ale reducerii prețului de 
cost.

R. SELEJAN

să analizăm, la nivelul conducerii 
exploatării, cauzele depășirilor, mă
surile ce se impun".

Așa se prezintă acum, aproape de 
încheierea anului, bilanțul consumu
rilor specifice la Vulcan. E adevă
rat, mina îti oferă uneori surprize 
care te obligă la un consum mai ri
dicat de materiale. Foarte probabil 
că deficiente există și în relația 
dintre cointeresarea celor din abata
je și consumul de materiale. Dacă o 
brigadă folosește mai puțin lemn 
sau răpește ciliva stîlpi înainte de 
prăbușire, ce avantaj are? Așa că. 
în cele din urmă, cantitatea de lemn 
ajunsă la locul de muncă depinde 
de maistrul și supraveghetorul in
s'-n-ați cu aprovizionarea. Dur ceea 
ce îngrijorează e că din discuțiile 
purtate cu cadre tehnice ale minei 
Vulcan nu a rezultat nicidecum că 
reducerea consumului ar constitui 
obiectul unei preocupări permanen
te, al unor căutări persistente. De 
aici părerea că, mai ales în ultimele 
luni, indicatorii consumurilor speci
fice s-au aflat în postura unor copii 
vitregi. Chiar să se fi omis la mina 
Vulcan indicația cuprinsă In docu
mentele de partid că, în domeniul 
reducerii prețului de cost, eforturile 
principale trebuie canalizate spre e- 
conomisiiea de materiale și energie?

Francisc VETRO

Este arhicunoscut faptul că In sta
tul nostru socialist se cheltuiesc su
me importante pentru dotarea locu
rilor de muncă cu aparate, dispozi
tive sau diferite materiale de pro
iecție necesare asigurării sănătății 
și integrității corporale a celor ce 
muncesc. De asemenea, se cheltuiesc, 
bani, energie și muncă susținută 
pentru instruirea, respectiv educa
rea salarialilor în spiritul cunoaș
terii in orice împrejurare a modu
lui de lucru în perfectă siguranță. 
Totuși este inexplicabilă mentalita
tea unor salariați care, ignorlnd ce
le mai elementare reguli de proiec
ție a muncii, se expun pericolului 
propriei accidentări sau periclitea
ză pe tovarășii lor de muncă.

într-una din serile trecute, în ju
rul orei 21,30, treceam prin tunelul 
de legătură Aninoasa-Piscu. Munci
torii din schimbul III se îndreptau 
spre put, pentru a intra în mină. 
Deodată, dinspre Piscu, a început 
să se audă un zgomot ce creștea re
pede în intensitate. Cauza s-a lă
murit repede. însoțitorii de tren 
Vișan Vintilă și Costinaș Zeno, ur
cați fiecare intr-o locomotivă, au 
organizat un concurs de viteză. Me
canicul de locomotivă Pop Petru, 
care a părăsit serviciul mai repede, 
a lăsat locomotivele în seama ce
lor doi însoțitori, deși se știe că 
locomotivele nu pot fi conduse de- 
cil de mecanici calificați. Ne punem 
întrebarea: ce se întimpla cu Vi
șan Vintilă și Costinaș Zeno dacă 
locomotivele, care rulau cu o vite
ză de trei ori mai mare, decit cea 
admisă, deraiau de pe linia ferată? 
Accidentarea lor era inevitabilă.

La E.M. Lupeni, în ziua de 20 
septembrie a.c., în abatajul frontal 
din stratul 5 bloc- III A - planul 
nord, se pregătea pușrarea rffrbu- 
nelui. Maistrul miner Chică-Roșie 
Conrad, în timp ce efectua contro
lul locului de muncă, a trecut pe 
lingă șeful de schimb, minerul Bă
lan Vasile, mergînd pînă la galeria 
de cap a abatajului. Artificierul 
Gaboși Alexandru, sosind la locul 
de muncă după maistrul miner, a

Preparația Coroești: Se eiecfu cază ultimele lucrări de montare la 
benzile de plănarire a cărbunelui in vagoanele de pe linia a 3-a.

Foto: Aurel HAVlRNEANUPași fermi la mina Paroșeni
Referitor la articolul „Creșterea li

niei de front și întărirea disciplinei 
— factori hotăritori pentru realiza
rea planului la mina Paroșeni" publi
cat în ziarul nostru, conducerea mi
nei ne face cunoscut următoarele:

„Cele sesizate in articol sini reale.
• Justificări pentru nerealharea planu

lui în prima parte a anului se pot 
găsi multe, dar ne vom rezuma să 
relatam, pe scurt, care este situația 
in prezent și ce masuri am între
prins pentru realizarea planului de 
producție pe trimestrul IV 1968.

0 A fost pus in lancțiune abata
jul 6 121, asiiel că din punctul de 
vedere al liniei de front, producția 
pe trimestrul IV este asigurată.

O Posturile planificate (și asigu-
• rate) pentru abataje acoperă tn pre-
• zent planul de producție a> minei.

® In trimestrul IV se vor realiza 
cca. 400 ml de pregătiri In plus față 

„uitat" citeva măsuri elementare de 
siguranță și anume: să conlrolc/o 
siguranța susținerii, prezenta gaze
lor, dară sini evacuate toate per
soanele din abataj și în sfîrșil să 
organizeze paza zonei in caro se 
executau lucrări cu materialele ex
plozive. Maistrul miner, reintorrin- 
dn-se. de-a lungul frontului de lu
cru, spre galeria fie bază — nefiind 
avertizai de nimeni — a ajuns in 
dreptul primei găuri încărcate ru 
exploziv tocmai în momentul in care 
artificierul Gaboși Alexandru a de
clanșat pușcarea. Explozia primei 
găuri a produs accidentarea maistru
lui miner Chiră-Roșie Conrad.

fată unde a condus comoditatea 
si neluarea in seamă a normelor de 
proiecție a muncii de către artifi
cierul Gaboși Alexandru.

Ln E.M. Dîlja, normele de proiec
ție a muncii referitoare la susține
rea oxcavațiilor miniere, numai la 
citeva locuri de muncă sînt respec
tate. La un control făcut recent, la 
lucrările de exploatare din stratul 
3 blocul VI, ca urmare a deficien
țelor de susținere constatate de că
tre organele inspectoratului de pro
tecție a muncii s-a dispus suspen
darea activității de producție în 
cinci abataje și trecerea 'mediată 
la asigurarea susținerii lor. Dealt
fel e semnificativ să amintesc că ne 
parcursul a două săotămfnț 'a 
E.M. Dilia s-a suspendat temnorar 
activitatea de producție la două- 
7nr: u,. iS.itaje datorit? susținerii 
defectuoase a acestora. Fală de a- 
ceaslă situație cu totul necoresnun- 
zătoare, ne nunem întrebarea: - are 
este activitatea practică a organelor 
de supraveghere și conducere teh
nică din cadrul minei Dilja? Doar 
aplicarea normelor de proteclie a 
muncii face parte înteqrantă din 'T- 
oanizarea procesului de orodurtiet 
Consider că, de arest lucru, trebuie 
să se |rnă seama întotdeauna și in 
toate împrejurările

log. Iosif REMETE
zșeful Inspectoratului pentru proiecția 

muncK Petroșani

de prevederile anuale pentru a se 
asigura linia de front ta nivelul pro
ducției trimestrului I 1969.

© Cu privire la combina K.WJB--2, 
prin hotărîrea Comitetului de Direc
ție al C.C.V.J. s-a stabilit ca ea să 
fie transferată la nuna Lupeni, dato
rită faptului că in acest an la ruina 
Paroșeni sînt în funcțiune abataje 
la care condițiile de zacâminl nu per
mit mecanizarea tăierii cărbunelui.

N. R. Deci mult așteptatul revi
riment se pare că a început. Mîna 
Paroșeni își va realiza sarcinile de 
plan. Dovadă — prima decadă din 
litna noiembrie a fost încheiată cu 
un bilanț pozitiv. Nu putem evita 
insă o întrebare pe care o adresăm 
conducerii combinatului: De ce a 
trebuit să treacă un an de zile pen
tru a se constata că combina K.W.B.-2 
nu-șl are utilizare la mina Paroșeni ?
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CONSTITUIREA Cu mil de cai putere
CONSILIULUI NATIONAL

AL FRONTULUI UNITARI
SOCIALISTE

spre creșterea continua a producției
energie electrica

EXPLOATAREA MINIERA 
DÎLJA

anunță

(l’rmarr din pag I)
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porte, de asemenea, repre
zentanți ai Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiaro din Republica So
cialistă România, ~ 
oamenilor muncii 
nolitate germană 
blica Socialistă
Consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă din ju
dețele Timiș și Caraș- 
Severin Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate ucraineană din udețul 
Suceava. In componența 
Consiliului Național vor in
tra președinții consiliilor ju
dețene ale Frontului Unității 
Socialiste. De asemenea, fac 
porte din Consiliul Național 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii desemnați direct de 
colectivele unor mari între
prinderi, cooperative agrico
le de producție. întreprinderi 
agricole de stat, institute de 
învățămînt superior și insti
tuții de cercetări, persona
lități din domeniul științei, 
artei și culturii, precum șî 
personalități rl>-’ domeniul 
cultelor.

La propunerea Comitetu
lui Executiv ol C.C. al F.C.R., 
prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a fost 
ales în unanimitate Biroul 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste alcătuit din :

Președinte al Consiliului 
Naționol ol Frontului Unită
ții Socialiste tovarășul Ni
colae Ceausescu ;

Vicepreședinți • tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer. Aga- 
chi Neculoi. Demeter 
Droaonescu Mihoî. 
Tamora. lebeleanu 
Turcu Ion :

Secretari : tovarășii 
te Mihoî și Potop Vasile :

Membri : tovarășii Aoos- 
Tol Gheorghe. Anaelesr-u Mir
cea Reliqan Radu. Buahici 
Simion, Brăduț Ion Covaliu, 
Dinculescu Constantin, Doi-

Consiliului 
de noțio- 
din Repu- 

Romonio,

lanoș, 
Dobrin 
Eugen,

Leven-

.-seu Octav, Dobta Mor- 
< el. Dumitrescu Ion. Eisen- 
burger Eduard, Enachc Ma
rin. Fazekaș Jonoș, Gâdea 
Suzano, Groza Mio. Iliescu 
Ion. Ignat Nestor, Moraru 
Nicolae. Niculescu-Mizil Paul, 
Nicolescu Miron, Nesto- 
rescu Nicolae. Peterfy Istvan. 
Radulescu Hie. Stoica Gheor
ghe. Stancu Zaharia- Voitec 
Ștefan. Vilcu Vasile. Vasili- 
chi Gheorghe.

In continuare, adunarea a 
ascultat propunerile prezen- 
tote de tovarășul Paul Ni
culescu-Mizil privind partici
parea Frontului Unității So
cialiste la alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile popu
lare rare vor avea loc, așa 
cum s-a anunțat Io 2 mar
tie 1969

Consiliul Naționol a hotă
rî». in unanimitate, ca toate 
organizațiile care alcătuiesc 
Frontul Unității Socialiste să 
participe împreună, în cadrul 
acestui Front. la alege
rile de deputati pentru Ma
rea Adunare Națională și 
consiliile populare. prezen- 
tînd candidaturi în aceste a- 
leqeri oe liste unice. întrea
ga campanie electorală se 
va orqanîza de către Frontul 
Unității 
ducerea 
Român, 
aprobat 
privind 
surarea 
le și a împuternicii f 
Executiv să coordoneze 
treaao octivitote a Frontului 
Unită»;; Socialiste în această 
camoanie.

Particîpanții la adunare au 
hotârît «ă consfințească for
marea Frontului Unității So
cialiste, printr-un act consti
tutiv semnat de reprezentan
ții tuturor organizațiilor care 
au aderot la acest Front.

In încheierea adunării a 
luot cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu.

Sala cinematografului din Paroșenl 
găzduia pcslc 170 de energclicieni. 
Frâu delegații la conferința pentru 
darea de seamă și alegerea comitetu
lui de partid de la I.E.C. Paroșeni.

Materialul prezentat, discuțiile de- 
logațllor la conferință au scos în c- 
vidonță rezultatele bune pe care co
lectivul I.E.C. Paroșeni le-a obținut 
plnă în prezent. Pe 10 luni din a- 
cesl an întreprinderea și-a realizai 
planul de producție în proporție de 
101,31 la sulă. Iar planul producției 
marfă, vindută șl încasată, în pro
porție de 101.54 la sulă. In perioada 
amintită s-au produs peste plan 
23 763 000 kWh energie electrică și 
au fost obtinulc importante econo
mii de combustibil.

Aceste succese au fost posibile 
datorită Inițiativei de care au dat

dovada comuniștii din centralele și 
secțiile întreprinderii, strădaniilor de
puse de întregul colectiv de cnerge- 
tlcleni. Ini atenția organizațiilor do

Alegerile 
fn organizațiile 

de partid

Socialiste, sub con- 
Partidului Comunist 

Consiliul Național a 
principalele măsuri 

preaătirea și desfă- 
comoaniei electorc- 

Biroul 
? in-

Cititorii ne sesizează.
Cei vizați

9

Rasa Maria ne-a informat că in o- 
rașul Vulcan schimbarea buteliilor de 
aragaz este in prezent o problemă 
greu de rezolvat. Cu cîlva timp îna
inte, buteliile erau schimbate la cen
trele ftxe. După o zi. două de aș
teptare, buteliile erau, totuși, schim
bate. Acum, de cînd s-a stabilit ca 
buteliile să fie schimbate la domi
ciliul solicitantilor. locuitorii din o- 
rașul Vulcan așteaptă 5—10 zile pen
tru a putea intra in posesia buteli
ilor încărcate.

Șeful depozitului de desfacere a 
produselor petroliere din Petroșani, 
Mîrza Horia. ne-a dat următorul răs
puns :

„Noi am luat intr-adevăr măsura 
extinderii deservirii cu butelii la do
miciliul solicitantilor si in localită
țile din afara orașului Petroșani. Dar 
din cauza unui gol in aprovizionare 
ț3 000 de butelii) n-am putut satis-

face imediat cerințele populației 
orașul Vulcan. Ne-am izbit și 
alte neajunsuri: străzile sînt foarte 
greu de găsit (nu există tăblițe cu 
numele străzilor), iar din cauza nu
merotării defectuoase a clădirilor, 
ne-a fost imposibil (fiind însoțiți de 
un funcționar al consiliului 

domiciliul 
atil mai

i năpustii

din 
de

popu- 
tutu- 
mult, 
peste

Iar) să ajungem la < 
ror solicitantilor. cu 
cu cit cetățenii s-au 
mașina cu butelii.

In ce ?ie privește, 
tura cu baza de aprovizionare 
șoara și în scurt timp vom 
asigura necesarul de butelii 
lației. Pentru a putea asigura schim
barea buteliilor la domiciliu, im so
licitat încă două mașini pentru ca. 
împreună cu cele cinci pe care Ie a- 
vem, să transportăm necesarul de 
butelii la domiciliul solicitantilor”.

am luai lega- 
Timi- 
pulea 
popu-

♦
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siguranța ?

minai al cartierului. Ar tre
bui făcută o punte intre cele 
două faze : cea bună — micro- 
roionul respectiv și cea arsă 
— Șantierul de construcții șt 
montai nr. 4 Livezeni. Dar cu 
grijă: să nu sară siguranța. 
Cine o mai pune ?

9

Tolu-I 
ziua. $i

4
4
i
9
9
4

4
9

9
4
9

9
9
9
9
9
9

4

Microraionul nr. 2 din Vul
can se înaltă falnic pe verti
cală, mindru și demn de noua 
tinerele a orașului 
frumos și luminos
totu-i negru noaptea. Lampa
darele Instalate pe aleile car
tierului încă din anul 1966 11 
dau acestuia n notă de mo
dern. 7i'ia. Noaptea nu-i dau 
nici a notă r&f mult, una 
de... Întuneric

într-una din zilele arestai 
an. să fi las! prin august, a 
trecut prin aceste lampadare 
o strălucire Scurtă de tot. U- 
nli spun ră erau licurici, alții 
susfin că era o farfurie zbu
rătoare. iar ultimii — că era 
chiar lumina așteptată de doi 
ani. Nu se știe exod. Precis se 
știe doar uri lucru: că o dată cu 
căderea serii, frumosul 
raion nr. 2 din Vulcan 
fundă fn întuneric. Așa 
ce că, fntorclndu-se 
din schimbul doi, unii 
mai greșesc adresele,
care se Întorc din schimbul 
patru (de la restaurant), nici 
măcar mi mai ajung acasă. Șl 
nu-i de vină doar paharul. E 
de vină și modernismul neler-

Cu muzică

Închisoarea. S-a o- 
acest loc. probabil, 
pe Varga tnlr-aco- 
nlște mărunțișuri, 
la grădinița de co-

9

9
9

micro- 
se ru
se la- 
acasă 

mineri
Cel

Varga Laszlo din Petroșani 
va pleca 1n curind fn a treia 
so călătorie cu același punct 
terminus: 
bișnuit in 
Ce-I mină 
Io ? Iacă 
le-a găsit
pii din cartierul Carpati — Pe
troșani Un picup si citeva 
plăci. 4 crezul că dacă dă 
lovitura Io o grădiniță, n-o să 
iasă cu muzică. Dar a ieșit. 
Prins pe unde scurte. Varga a 
bruiat rmlilia din localitate Șl 
și-a schimbai lungimea de un
do Si-a Instalat postul pe la 
Tn ' t’ues. Constanta. Pala 
Mare, pe unde a făcut lot fe
lul de descoperiri de obiecte 
de la diverși cetățeni. La Baia 
Mare a fost stopat. Probabil 
pusese o placă nouă. Așa că 
fol miliția l-a schimbat placa 
(a se citi locul) Iul Varga. 
Va călători din nou spre ace
lași loc de altădată, lără pi-

10,00

10,30

11,00

11,30

bază au srtat acele probleme caro 
aveau ca efect ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului de ex
ploatare și întreținere, buna func
ționare a agregatelor de bază și au
xiliare. Comuniștii Lupaș Petru, Po
pescu Aron. Vladislav Victor. Arde
lean Gheorghe, Berindea Lucian au

economică. 
Normarea

germană, 
emisiune 
Reportaj

Curs de limba franceză 
(reluarea lecției de luni). 
Curs de limba engleză 
(reluarea lecției de marți). 
Tv. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Ciber
netică". Construcția cal
culatoarelor numerice 
(reluare), 
închiderea emisiunii 
dimineață.
Pentru elevi. Consultații 
la fizică (clasa a VlII-a). 
Transmisiune de la Mu-

zeul tehnic. Tema : Mag
netism.
Telecronica 
In dezbatere : 
muncii.
Curs de limba 
Club XX — 
pentru tineret, 
anchetă pe teme de com
portare, modă, profil mo
ral.
Telejurnalul de 
Buletinul
Intcrprcți 
populară.
Documente
Alba Inlla
Tineri muzicieni. Pianistul 
Dan Grigore.
Avanpremieră.
Telecinematece : „In um
bra vieții". Film artistic 
cu Charles Boyer și Mar
garet Sullivan.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiuni).

seară, 
meteorologic, 
do muzică

de piatră : 
(film).

MICROFOILETON

prietenul lui Dodoacâ

ești ?
robotul din .Răzbunălo

se rialul acela de la le-

care-l 
puter- 
fnvin-

Treceam fnlr-o zi pe str. Repu
blicii din Vulcan. In dieplul blo- 
cui Hor tip G am auzit niște stri
găte Îngrozitoare. Am lăcul ocolul 
blocului G 1 și rn-am apropiat de 
locul de unde veneau: centrala ter
mică. Am vrut să deschid dar la
cătul uriaș de pe ușă mi-a atras 
alenfia că orice strădanie e zadar
nică. Am dat să plec. Vocea dină
untru m-a oprit :

— Stai! Ajută-mă să ies de aici. 
Mă grăbesc. Simbătă trebuie să apar 
la televizor.

— Cine
— Sini 

rii", știi, 
leviziune.

— Nu te cred. Robotul pe 
cunosc de la TV e curajos, 
nic, trece peste obstacole, le 
ge. Si tu... ceri ajutor ca să poli 
ieși din subsolul unui bloc ?1

— Dacă aș vrea să ies afară aș 
puica ieși cu . ușă, cu zid cu tot. 
Dar... Cum locatarii din aceste blo
curi iși văd de treburile lor, n-au 
nimic cu „răzbunătorii" mei, n-am 
nici un motiv să le iac vreun rău.

Și în Joc de consemn, pentru ca 
să-l cred pe cuvinl, „omul* mi-a 
Înșirat pe Inii Învinșii săi. intr ade
văr el era... Mi-a venit totuși ideea

cup, fără plăci, dar totuși... cu 
muzică.

„Camoionii"
Dacă simbătă seara n-avefl 

unde vedea „Campionii*, vă 
invit eu intr-un loc bun. Hai 
că nu ghicifi. Fac prinsoare. 
Dar de ce să vă tocesc eu 
mintea ? iaca vă spun : la ho
telul Jiul din Petroșani. E cel 
mai bun loc. Puleti vedea aici 
și campionii de pe ecran șl 
citiva campioni in fotolii. 
(Campioni In chică, campioni 
la fumat, campioni la băut, 
campioni in murdărie...). In 
lierare seară, după ora 21. se 
adună de pe străzi șl de prin 
clrciumi șl se postează in ho
lul hotelului, fn fala 
ganf Stassfurt, unde 
cl nd cineva de pe 
urează noapte bună. 
Înlătura mizeria și
rămin In urma lor. femeile de 
serviciu de la hotel trebuie să 
focă a doua zi muncă volun
tară. Si nu numai allt, dar in 
utiimul timp, printre acești le- 
lesoeclatori nepoitifl s-au a- 
llat citiva care au făcui .cu
rățenie* or in citeva camere 
de hotel. J-afi „ușurat* ne mu
safiri de unele lucruri si... 
duși au fost. Au fost duși un
do trebuia, firește.

Așa că. dară simbătă seara 
n-avețl unde vedea .Campio
nii*. sinteti invitații mei la 
hotelul Jiul Dau un coniac. 
Mal aler dacă vine șl direc
torul T. A. P. L.. 
T.A.P.L. gestionează 
respectiv.

unul ele- 
slau plnă 
ecran le 
Pentru a 
fumul ce

fntruclt 
hotelul

Dem SARARU
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să-l Întreb cum a ajuns aici. Si el 
mi-a povestit.

— Pentru Isprăvile mele, am pri
mit citeva zile vacantă de la TV. 
Am plecat intr-un turneu prin Ia
ră. Venind sd vizitez Vulcanul, 
m-am pomenit că mă bale cineva 
cu... o sticlă de rachiu pe umăr. 
„Bea* 1 Eu nu eram fnvăfal cu, așa 
ceva dar, văzînd că omul insistă, 
l-am ascultat și, după citeva Înghi
țituri. am ajuns împreună in subso
lul centralei termice. La locul 
de muncă al omului cu sticla, in 
cele din urmă mi-a zis: „Ascultă, 
vrei să stai pufin in locul meu plnă 
dau o fugă să mai umplu o dală 
sticla? In semn de prietenie' Ce 
să zic, am fost de acord. Atil a aș
teptat prietenul meu: să iasă alară ; 
a Închis ușa cu lacătul zicindu-mi: 
„Merg să umplu sticla ; nu știu cind 
mă Întorc; să Iaci focul; de nu... 
aici ifi vor rugini rezistentele", 
trecut o zi, au trecut două, trei 
de cind n-am mai văzul lumina 
zilei și de cind locatarii din bJocu 
rile Gl, G2 și G3 n-au mai primit 
pic de căldură sau apă caldă. Te 
rog, dacă n-ai milă de mine, fă-o 
pentru ei: caulă-l pe omul care m-a 
Închis I

Am căutat peste tot. Nicăieri nu 
J-am inlilnil pe fochistul Dodoacâ 
Ion. Niște' locatari mi-au spus cd 
l-au văzul clătinlndu-se de băutură 
dar nu știau unde a dispărut din 
nou. Dacă cumva II inlilnifi, dv.. cei 
de la sectorul I.G.I.. Vulcan, Irans- 
milefi-i rugămintea robotului, 
mai ales a locatarilor din cele 
G-uri.

(ost exemple demne de urmat atil in 
<e privește pregătirea lor Ideologică 
și profesională cit și prin aportul ce-l 
aduce flecare la locul său do muncă. 
Prin lucrări de bună calitate, un a- 
port deosebit la bunul mers al cen
tralelor au adus comuniștii din for
mațiile de reparații și do la P.R.A.M.

Membrii de portid sini In același 
timp inițiatorii organizării pe baze 
șliinlifice a producției și a muncii. 
Așa sc explică succesele obținuto 
și-n acest domeniu do activitate. Pe 
10 luni din acest an. la I.E.C. Paro
șeni au fost întocmite 128 de studii 
și propuneri privind organizarea su
perioara a producției. Ca urmare a 
acestor strădanii, s-a îmbunătățit 
functionarea instalaților, n crescut la 
maximum puterea utilizabilă medie 
a centralelor, dindu-se astfel posibi
litatea reducerii cheltuielilor neeco- 
nomicoase cu 5.11 lei la 1000 lei 
producție marfă vindută și încasată. 
Tot datorită organizării pe baze știin
țifice a producției și a muncii a fost 
redus consumul propriu tehnologic 
cu 4 237 MWh, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 6,88 la sută.

La I.E.C. Paroșeni s-au făcut sim
țite și o serie de lipsuri — a scos 
în evidentă conferința. Astfel, între
prinderea a înregistrat 9 incidente 
de funcționare, 7 accidente de mun
că. 402 absente nemotivatc. O mare 
parte a acestor lipsuri se datoresc 
unor membri de partid cum sînt: 
Călina Gheorghe, Munleanu Viorel 
II, Trandafir Nicolae, Bușii Gheor
ghe care nu s-au ocupat de educa
rea muncitorilor din subordine și 
n-au asigurat buna deservire a agre
gatelor. De asemenea, unii membri 
de partid, printre care Birhoată loan, 
Brindău Pantelimon. Nicula Paul. 
Trandafir Gheorghe, au abateri grave 
de la disciplina de producție : dorm 
în timpul serviciului, dau dovadă de 
neglijentă la executarea unor ma
nevre.

In încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvintul tovarășul Ghinea 
loan, șeful secției organizatorice a 
Comitetului municipal de partid. A- 
preciind strădaniile colectivului de 
energelicieni pentru creșterea pro
ducției de energie electrică și obți
nerea de economii, vorbitorul s-a o- 
pril în mod deosebit asupra stilului 
șl metodelor de muncă ale comitetu
lui de partid de la I.E.C. Paroșeni, 
a insistat asupra necesității lichidă
rii formalismului in munca de partid, 
a îmbunătățirii muncii de primire în 
partid. Tovarășul Ghinea a dat o sea
mă de Indicații prețioase care pot fi 
luate ca jaloane de către organul 
de partid nou ales, pentru activita
tea viitoare.

Scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

PENTRU ATELIERMAISTRU

MAISTRU ELECTROMECANIC DE MINA

MAISTRU

MAISTRU

MAISTRU

PENTRU TRANSPORT

MINIER PRINCIPAL

DE AERAJ

Concursul
de 23 noiembrie 1968.

va avea loc la sediul E.M. Dilja, in liua

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul 
organizării muncii al E.M. Dilja.

PETROȘANI
ANUNJA PUBLICUL CONSUMATOR CÂ S-A REDESCHIS

RESTAURANTUL „MINERUL" DIN PETROȘANI, COMPLET 
RENOVAT

RESTAURANTUL OFERĂ CONSUMATORILOR UN 
BOGAT SORTIMENT DE MlNCARURI, BĂUTURI ALESE 
DIN CARE SE REMARCA VINURILE I.A.S.

CONCERTEAZĂ ZILNIC ORCHESTRA MUNTEANU 
DEZIDERIU.

REFRENE VOCALE GIOCONDA LEFTER DIN BUCU

REȘTI.

In cadrul „Lunii preparatelor culinare" — T-30 no
iembrie — se organizează expoziții cu vinzare la urmă
toarele restaurante și cofetării :

MICA
publicitate

Familia Man 
durere încetarea 
scumpului lor

Prof. MAN
Inmormintarea 

tăzi, ora 15, de 
str. 9 Moi, ni

anunță cu 
din viață a

ir.

RESTAURANTUL .STRAJA" - VULCAN

RESTAURANTUL

RESTAURANTUL EXPRES „HAI LA NOI" - PETROȘANI

.TRANSILVANIA*RESTAURANTUL PETRILA

COFETĂRIA ..NUFĂRUL" - PETROȘANI

PATISERIA „MINERUL" - PETROȘANI

COFETĂRIA „SCALA" - PETRILA

COFETĂRIA „TRANDAFIRUL" - VULCAN

P BREBEN

RESTAURANTUL „PARINGUL* 
PORT PETROȘANI

VIOREL 
are loc as
ia locuință.

6 Petroșani.

CARTIERUL AERO-

„PROGRESUL" - LUPENI

RESTAURANTUL „CARPAȚI" - PETROȘANI

ANUNȚ A
ziua <le 16 decembrie 1968Ținerea unui concurs în

pentru ocuparea următoarelor posturi :
SERVICIU CERCETARE MINIERA

LABORATOR (specialitatea inginer miner)
LABORATOR (specialitatea inginer electromecanic)

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPA'
TEHNICIAN I (proiectare)
TEHNICIAN I CHIMIST
MEDIC SPECIALIST (radiologie) 

împreună ci cererile de înscriere la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele

— copie leqalizată de pe diploma de examen de stat ;
— copie leqalizată de pe diploma de doctor sau doctor docent în științe, dacă este 

cazul:
— memoriul de activitate, împreună cu o listă de lucrări ;
— cite un exemplar din cele mai importante lucrări ale candidatului sau extrasele 

lor ;
— copie leqalizată de pe certificatul de naștere ;
— certificatul de sănătate :
— dovada situației militare ;
— dovada staqiului și a restului perioadei de activitate în producție, în domeniile 

tehnice, economice șî medicale ;
— autobioqrafia.
Actele ce însoțesc cererile de înscriere la concurs se completează cu o caracterizare 

făcu’-ă de către conducerea instituției (întreprinderii) de la care provine candidatul.

ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA SEDIUL UNITATII PINA LA DATA DE 
DECFMPRIE a.c.

Info, mâții suplimentare se pot obține zilnic de la serviciul PERSONAL al C.C.VJ. 
telefon 1312.

JOI 21 NOIEMBRIE

L°j

PROGRAMUL I:
6,00 Buletin de știri; 6,05—8,00 Mu

zică și actualități; 6,30 Buletin de 
știri; 7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 8,08 Jocuri populare; 8.30 Mo
ment poetic,- 8,35 La microfon, me
lodia preferata,- 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată; 
9.30 Odă limbii române,- 10,00 Cînte- 
ce pionierești; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Estrada artistului ama
tor,- 11,00 Buletin de știri; 11,05 Ora

specialistului: Știința conducerii în
treprinderii; 11,25 La braț cu muzica 
ușoară; 11,45 Sfatul medicului: Igie
na vederii; 12,00 Pe clape albe, pe 
clape negre,- 12,30 Inlilnire cu melo
dia populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14,15 Tot înainte; 
14,35 Radio publicitate,- 14.50 Muzică 
populară din Muntenia,- 15,00 Buletin 
de .știri; 15,05 Formalii de muzică u- 
șoariȘ; 15,30 Consultație juridică; 
15,40 Corul Radioleleviziunii; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Melodii de 
Nicolae Kirculescu,- 16,30 Agenda ju
dețeană; 16,45 Selecțluni din opere
te; 17,15 Antena tineretului; 17,45 
Recital Ion Voicu,- 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Tribuna radio,- 18,15 Mu
zică populară și ușoară,- 19,00 Radio* 
gazeta de seară; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 Bu
letin de știri; 20,05 Carnet plastic;

20,20 Soliști șl formații de muzică 
ușoară care ne-au vizitat tara; 20.55 
Noapte bună, copii,- 21,00 Muzică; 
21.05 Scriitori la microfon : Paul An
gliei; 21.25 Pentru prietenii magne
tofonului; 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Folclor o- 
rășenesc; 22.40 Moment poetic,- 22.45 
Inlilnire cu jazzul; 23,45 Piese in
strumentale romăneșli; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05 -5 00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 11 :
7,00 Muzică populară; 7,10 Tot îna

inte (emisiune pentru pionieri); 7,30 
Buletin de știri,- 7,37 Cintă fanfara; 
8,05 Muzică ușoară; 8,30 Buletin de 
știri; 9,10 Melodii populare; 9,30 Să-ri- 
vățăm un cîntec; 9,45 Muzică ușoa
ră; 10,00 Buletin de știri: 10.05 Re
cital instrumental Sviatoslav Richter; 
10,30 Vreau să știu; 10,55 Matineu 
de operă: „Mantaua" de Puccini; 
12,00 Buletin de știri; 12.05 A- 
vanpremleră cotidiană; 12,15 Con-

cert de prinz; 13,00 Din înre
gistrările taragotistului Ion Murgu; 
13,15 Recital vocal Ion Budoiu; 13.30 
Din țările socialiste; 13.50 Valsuri; 
14.00 Radiojurnal; 14.10 Cintă Maria 
Schipor și Dumitru Sopon; 14.30 Mu
zică din filme,- 15.00 Lucrări de ra- 
meră de Beethoven- 15.40 Muzică 
populară; 16 00 Muzică ușoară; 16,20 
Sfatul medicului; 17,00 Radiojurnal. 
Sport, 17.15 Melodii cu Enrico Ma
cias; 17,40 Radio publicitate; 18,00 
Arii și duete din opere și operete; 
18,30 Memoria pămîntului romfinesc;
18.50 Muzică ușoară; 18.55 Buletin 
de știri; 19.30 Curs de limba rusă;
19.50 Concertul orchestrei simfonice 
și corului Radioleleviziunii; 22 30 
Melodii de Emanuel Ionescu și Eu
gen Teger» 23,00 Radiojurnal: 23.07 
Muzica românească și publicul (emi
siunea 1); 23.45 Melodiile compozi
torilor noștri interpretate de soliști 
străini; 0,55—1,00 Buletin de știri.
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■ ■Dezbaterile Adunării Rezultatele

a O alegerilor 
din Italia

NEW YORK 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite : In ședința sa plenară de marți 
dimineața. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o serie de rezolu
ții elaborate și aprobate în preala
bil de Comitetul pentru problemele 
economice și financiare. Printre a- 
cestea se numără rezoluțiile cu pri
vire la „suveranitatea permanentă a- 
supra resurselor naturale' cu privi
re la ..folosirea în scopuri pașnice a

resurselor eliberate prin dezarmare”, 
precum șl unele documente privind 
activitatea Organizației Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltarea industrială 
si a Institutului pentru pregătirea do 
cadre și cercetare.

De asemenea, participant! la lu
crările plenarei Adunării Generale 
au ales în această ședință nouă noi 
membri ai Consiliului economic și 
social, in locul acelora al căror 
mandat va expira la sfirșitul anului.

9 For|e<e de stingă au obfinut 
importante succese

Vietnamul de sud

Puternice atacuri
asupra bazei americane

de la Da Nang
SAIGON 19 (Agerpres). — For

țele patriotice sud-viclnameze au 
lansat o serie de atacuri puternice 
împotriva uriașei 
ricane de la Da 

gențiile de presă, 
ciocniri chiar în 
Da

baze navale ame- 
Nang si împreju- 

> cum transmit a- 
au fost semnalate 
interiorul orașului 

Nang, unde patriotii au atacat 
un post de poliție guvernamental. 
Incidentul a determinat autoritățile 
să instituie restricții de circulație.

Unități ale F.N.E. au supus unui 
bombardament de baraj o bază de 
aprovizionare a pușcașilor marini a- 
mnrirani. situată la nord de Da Nang, 
șl au atacat un avanpost apărat de 
truos satelite coreene la 20 km sud 
de baza navală americană.

Alte ciocniri au avut loc în pro
vinciile septentrionale și în regiunea 
de deltă a fluviului Mekong.

Aqentia Eliberarea transmite tot
odată că în ultimele două zile for
jele patriotice au scos din luptă 100 
de militari americani în provincia 
Quanq Tri, situată la sud de zona 

aceeași perioadă 
urma u-

7ația cetățenilor din Hue se referă 
la rolul de frunte pe care trebuie 
să-I joace Frontul Național do Eli
berare în viitoarea soluționare poli
tica și cheamă patriot!! din fo=la 
capitală imperială și din regiunea 
înconjurătoare — Tiuia Thicn — să 
lupte alături de întregul popor pen
tru libertăți democratice, pentru în
cetarea războiului de agresiune ame
rican, pentru recunoașterea dreptului 
F.N.E. de a participa ca partener 
cu drepturi depline la convorbirile 
de la Paris.

ROMA 19. — Corespondentul A- 
gerpres. Giorgio Pastore, transmite: 
Marți au fost date publicității in Ita
lia rezultatele alegerilor pentru în
noirea consiliilor regionale din Tren- 
llno-Alto /Adige și primele rezultate 
din capitalele de provincie Ravenna, 
Ancona, Siena, Belluno și alte cen
tre mai mici.

In regiunea Trenlino-Allo Adige a 
fost confirmată tendința manifestată 
la alegerile politice generale din 19 
mai, care a marcat o deplasare spre 
stingă a corpului electoral.

In unele centre importante, cum 
sini Ravenna și Siena, Partidul co
munist și Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.l.U.P.) au ciș- 
tigat noi locuri în consiliile provin
ciale. La alegerile comunale. P.C.I. 
a obținut la Ravenna 43.2 la sută 
din voturi, ceea ce reprezintă 23 de 
locuri în consiliu 
gerile trecute). In 
Ravenna, P.C.I 
și alte forțe >><•
48.9 la sută voturi și 15 locuri în 
consiliu (față de 14 la alegerile pre
cedente). La Siena, P.C.I, și P.S.l.U.P., 
care iu prezentat liste comune de 
candidați, dispun de 19 locuri în 
consiliu, din totalul de 40.

(fală de 22 la alc- 
consiliul provincial 
preună cu P.S.l.U.P. 
stingă au obținui

Dpmisia onunolui italian
ROMA 19 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Giovanni Leone, 
a prezentat la 19 noiembrie preșe
dintelui republicii, Giuseppe Sara- 
gat, demisia guvernului minoritar 
democrat-creșlin.

CRIZA MONETARĂ OCCIDENTALĂ
JAPONIA: \sped 

de-a 15-a ediție a 
automobilului din 
caro au fost expuse
automobile, camioane, autobu
ze, produse de diferite firme 
japoneze.

de la cea 
Salonului 
Tokio, la 
circa 723

ij»

LOVITURA DE STAT
ÎN MAU

• Un „Comitet militar al

eliberării naționale" a

BAMAKO 19 (Agerpres). - Regi
mul președintelui Modibo Keito a 
fost răsturnat marți, anunță France 
Presse, citind un comunicat difuzat 
de postul de radio Bamako. In Mali 
a fost instituit un „Comitet militar 
al eliberării naționale", care a pre
luat puterea în tară, asumindu-și 
toate prerogativele politice și admi
nistrative. Potrivit comunicatului, 
mișcarea militară care a efectuai lo
vitura de stat este condusă de loco
tenentul Moussa Traore. Agenția 
France Presse anunță că potrivit co
municatului. noile autorități militare 
au promis organizarea de alegeri.

După anunțarea loviturii de stal, 
în întreaga țară au fost impuse res
tricții de circulație între orele 18,30 
și 6. A fost interzisă circulația pe 
străzi in grupuri mai mari de trei 
persoane. Comunicatul nu furnizea
ză nici un fel de amănunte in legă
tură cu situația fostului președinte 
Modibo Keita, a membrilor guvernu
lui.

PARIS 19 (Agerpres). — In ca
drul unei expuneri făcute luni seara 
la postul de televiziune francez, pri
mul ministru al Franței, Maurice 
Couve de Murville,' s-a referit la pro
blemele actualei efize monetare oc
cidentale și la viitorul economiei și 
finanțelor țării.

Analizând actuala situație a fran
cului, al cărui curs a scăzut îngri
jorător în urma speculațiilor de am
ploare organizate la bursele vest- 
europene, premierul francez a decla
rat că este vorba cțe fapt de „o cri
ză a unui sistem [monetar interna
țional neîndeajuns ăe perfecționat și 
a cărui modificare Franța a cerut-o 
de mult”. Sprijinul internațional a- 
cordat francului și măsurile interne 
pentru stăvilirea inflației sînt, in o- 
pinia premierului francez, căile de 
ieșire din actuala situație. El i-a o- 
sigurat pe francezi de faptul că orice 
sprijin internațional pe caro Franța

'-ar solicita, i-ar fi imediat acordat 
acesteia, fapt care n-a rost nici un 
moment pus sub semnul îndoielii în 
cadrul Reuniunii de duminică de la 
Basel a reprezentanților băncilor cen
trale din Europa occidentală. S.U.A. 
și Japonia.

Analizând starea finanțelor și eco
nomiei Franței, premierul francez a 
caracterizat-o ca favorabilă, evocind 
avîntul activității indus'riale. redu
cerea șomajului, dezvoltarea favora
bilă a comerțului exteriar etc. Pen
tru încurajarea acestor tendințe, el 
a anunțat holărirea guvernului de a 
iniția o reformă profundă s. pieței 
monetare și a condiți'lor de credit, 
in primul rînd prin suprimarea nu
meroaselor constrîngeri impuse în a- 
cest domeniu.

Lucrările Conferinței
Generale a U.N.E.S.C.O.

educație. Comitetul executiv pentru 
campania internațională de salvgar
dare a monumentelor din Nubia, pre
cum și Comitetul juridic al celei de-a 
16-a sesiuni a Conferinței Generale 
din 1970. Directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, a decernat 
acad. Andrei Oțetea, care a repre
zentat timp de doi ani țara noastră 
in Consiliul Executiv, medalia de ar
gint a U.N.E.S.C.O. pentru contribu
ția sa adusă activității acestei or
ganizații.

PARIS. — Plenara Conferinței Ge
nerale a U.N.E.S.C.O. a ales țările 
care vor face parte din Comitetul 
sediului pentru anii 1969—1970. A- 
cest comitet, compus din reprezen
tanții a 15 state membre, este un or
ganism permanent al U.N.E.S.C.O., 
avind ca funcțiuni toate problemele 
'.egale de administrația sediului. Ro
mânia a fost aleasă în unanimitate 
membră în acest comitet.

Conferința Generală a ales țările 
care vor compune comitetul de con
ducere al Biroului internațional de

i
4 
î

• -
zone

In 18 ore.

CALEIDOSCOP în pro-

28 000 de elevi din diierile școli din 
frecventeze cursurile, deoarece 
salarizarea profesorilor și înlre-

R. S. CEHOSLOVACA : Macara mobilă AD-100 cu o ca
pacitate de ridicare de 10 tone greutate, construită recent în 
Cehoslovacia. — Peste 

vor putea să 
fonduri pentru

Martin Luther King
a fost victima

©-

demilitarizată. în
a fost aproape distrusă, în
nor bombardamente de artilerie, ba
za americană Ren Tre, construită pe 
rîul Giang.

Bomberdierele B-52 au continuat 
în această perioadă să efectueze cu 
regularitate raiduri în diverse 
ale Vietnamului d

HANOI 19 (Agerpres). — O 
transmisă de agenția de presă 
nameză — V.N.A. — relateaz 
Frontul alianței naționale, democra
tice si a păcii din orașul Hue. a dat 
publicității o declarație prin care 
sprijină punctul de vedere al Fron
tului National de Eliberare și a 
Alianței forțelor naționale, demo
cratice și a păcii din Vietnamul de 
sud cu privire la soluționarea po
litică a problemei vietnameze. Salu- 
lînd hotărirea F.N.E. de a participa 
fa convorbirile de la Paris, orqani-

Martin Luther King 
a fost victima
unui complot 

organizat
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Un incident neobișnuit s-a 
produs pe una din străzile o- 
rășelului sub-arctic canadian 
Forl-Churchill. Un urs alb a 
atacat, rănind mortal, pe un 
student eschimos in virstă de

19 am. în fafa colegilor a- 
cesluia, râmași neputincioși.

Potrivit declarației unui 
funcționar de la centrul na
tional de cercetări din aceas
tă localitate, un număr neobiș
nuit de mare de urși polari 
venind din direcția Golfului 
Hudson, dau tircoale 
tă iarnă orașului.

în aceas-

directorul 
de docu- 

a declarai

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
presa americană apar noi date din 
care reiese că fostul lider al popu
lației de culoare al S.U.A., Martin 
Luther King, a fost victima unui 
complot organizat. Ziarul „New York 
Times" a publicat rezultatele cerce
tărilor întreprinse de corespondenții 
săi, care relevă că după evadarea 
din închisoarea din statul Missouri, 
la 23 aprilie 1967, James Earl Ray, 
asasinul prezumtiv al lui Martin 
Luther King, în timpul peregrinărilor 
sale prin Statele Unite. Mexic, Ca
nada, apoi in Anglia, s-a bucurat de 
un larg sprijin financiar dip partea 
unor „ocrotitori".

Pe măsura trecerii timpului, men
ționează agenția A.P., cazul lui James 
Earl Ray devine tot mai confuz. Se 
amintește că procesul a fost aminat 
pentru 3 martie 1969. încă de pe a- 
cum la Memphis circulă zvonul că 
este posibilă o nouă amînare.

i
i
i „BUNICUL ZBURĂTOR"

S. Wiesenthal. 
Centrului evreiesc 
mentare din Vfena 
că dispune de informații foar-
1e precise în privința lui J. 
Mengele șl că a organizai fo
tografierea lui în Paraguay. 
Mengele, Bormann și Henrich 
Muller, șeful Gestapoului, tră
iesc în localități izolate din 
America de Sud, la locul de 
întretăiere a trei frontiere șl 
au gărzi personale, care II in
formează prin radio. Toii sînt 
multimilionari și mijloacele pe 
care le posedă îngreunează 
prinderea lor. Pentru aceasta 
ar II necesară intervenția 
nor grupuri oficmle armate.

li

laNava filipineză .lruna". 
bordul căreia se aflau peste 
100 de pasageri, s-a ciocnit 
luni noaptea cu un vas comer
cial britanic .Eastern Moon', 
în rada portului Cebu Potri
vit primelor relatări, au lost 
salvați pină în prezent numai 
•46 de pasageri.
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Ud mesaj-radio recepționat vineri 
seara de la baza Nord, situată în 
Groenlanda a avut darul să-i liniș
tească pe cei care, timp de 24 de 
ore, l-au considerat dispărut pe unul 
din veteranii aviației civile din 
S.U.A., pilotul Max Conrad, în vârs
tă de 65 de ani. Conrad este cu
noscut în lumea piloților civili a- 
mericani și sub denumirea de „bu
nicul zburător", avindu-se in vedere 
atit vîrsta lui înaintată, cît și fap
tul că este tată a 10 copii și buni
cul a 26 de nepoți.

Aflat la comenzile unui mic bi- 
motor, de tipul «Piper Apache", bă- 
trînul aviator din Prescott (Arizona) 
a pornit la 1 noiembrie într-o că
lătorie în jurul lumii, programată 
pentru o durată de aproximativ șase 
săptămini. Acest zbor, ce) mai lung 
întreprins de unul singur in cariera 

sa începută în urmă cu 40 de ani, 
este o „premieră aeronautică", de
oarece itinerariul «bunicului zbură
tor" nu a mai fost străbătut nici
odată de un avion propulsat de mo
toare cu piston. Conrad a anunțai, 
în același timp, intenția de a sta
bili un nou record mondial de vite
ză într-o călătorie in jurul Pămin- 
tului care trece peste cei doi Poli

și că va încerca să realizeze recor
duri de zbor între cei doi Poli și între 
Ecuator și un pol. Traseul în lun
gime totală de 53 600 kilometri, a 
avut ca punct de plecare orașul St. 
Louis din S.U.A. și trece prin Alas
ka, Polul Nord, Norvegia, Europa 
occidentală, America

Sud, Australia, Polul Sud și din nou 
S.U.A.

Primc-le etape ale călătoriei lui 
Max Conrad s-au desfășurat, în ge
neral, fără incidente. Miercuri el 
părăsise baza Barrow din Alaska, 
unde sosise duminica trecută, cu o 
întirziere de trei zile față de planul 
de zbor. Avionul a aterizat citeva 
ore mai lirziu la stațiunea științifică 
arctică americană „T-3“ situată la 
400 km sud de Polul Nord. De aici, 
„bunicul zburător" a decolat în a- 
ceeași zi spre aeroportul norvegian 
Tromso, survolînd Polul Nord. Dar

pune tul d>' ■ ontrolj al aeroportului 
norvegian a comiaiical, la citeva 
ore după ce avionyl trebuia să a- 
■ nu <a ajuns.
Timp de peste 24 ^de ore ^autorită- 
țile din zona art licit au fost’în stare 
de alarmă. In sfirsit, vineri seara, 
a puiuț li captat ipesajul ,|din care 
reieșea că Max Co&rad atwizase în 
Gro-n’a di din cauza timpului nefa
vorabil și așteaptă ca starea atmos
ferică să se îmbunatățească pentru 
a-și continua zborul. Jack High, de 
la laboratorul de cercetări arctice 
din Barrow, a declarai că vremea 
este atit de rea „incit i|> acesl" con
diții este imposibil, peni 
să deosebească cerul dl 
de o banchiză". .^HorizărAi l 
a „bunicului zl>ur<t!d:" in Cțjovi 
este de aceea o realizare cu 
mai meritorie.

Max Conrad se află de abia la 
începutul temerarei 
Dar pe lingă țelul fei 
tic, această călător#?
tului în virstă do peste 60 de ani 
și o altă satisfacție: 
el va fi așteptat de 
nepoții săi pentru *a 
preună Anul Nou. |

torizeze, că aparatul

este imposibil, pentru un pilot 
‘ pămint sau 

forțată 
foenlanda 

atîl

sale Imitative, 
■i pe plan avia- 
■ va dteri ’pilo-

în Australia 
toți copiii și 
sărbători im-

I. R.
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© DJAKARTA. — Agenția Antara, 
citind o declarație a generalului Is- 
hak Djuarsa, comandantul militar al 
regiunii Sumatra, anunță că in aceas
tă regiune, începînd din luna iulie 
a. c. și pină in prezent, au fost ares
tați peste 1 400 de membri ai Parti
dului Comunist Indonezian.

O dezi?.*in(h>e 
a ambasadei irakiene 

din Teheran
TEHERAN, — După cum relatează 

agenția France Presse, ambasada ira
kiană din Teheran a dezmințit că în 
Irak ar fi avut loc ciocniri între tru
pe guvernamentale și membri ai co
munității kurde. O asemenea știre 
fusese difuzată anterior de citeva 
ziare iraniene și reluată de agențiile 
occidentale.

„In nordul Irakului domnește cal
mul , se menționează in comunica
tul ambasadei irakiene din Iran, iar 
guvernul își continuă eforturile în 
vederea soluționării definitive a pro
blemei kurde pe baza declarației din 
29 iunie 1966".

$ NEW YORK. - Autori
tățile americane de coastă au 
reluat cercetările aero-navale 
in apele Atlanticului de Nord, 
la sud de Groenlanda, pentru 
salvarea celor 25 de membri ai 
echipajului pctrolieiului 
v eg ian „Etimlfeir, 
Io 31 octombrie, ca 
incendiului izbucnit 
navei.

Întrerupte la 10 
căutările au fost reluate, du
pă ce un vas norvegian a a- 
nunfa' că a recepționai, pe o 
mare agitată, cu valuri de 
circa 9 metri înălțime. semna
le din apropierea locului ca
tastrofei. Membrii echipajului 
au părăsii nava cu două am- 
ba caliuni de salvare și se a- 
ilă in pericol, intrucit această 
regiune este bintuilâ de puter
nice furtuni.

nor- 
abandonat 
urmare a 
la bordul

noiembrie.

MADRID. — Inchelndu-și vizita sa 
!a Madrid, secretarul Departamentu
lui de Stat, Dean Rusk, a făcut o 
scurtă declarație in care a confir
mat că obiectul convorbirilor salo cu 
liderii spanioli a fost viitorul baze
lor americane de pe teritoriul Spa
niei. El a arătat că au fost abordate 
„puncte care vor permite continua
rea negocierilor la diierile eșaloane", 
lăsied astfel să se înțeleagă că în
trevederile avute la Madrid nu s-au 
soldat cu vreun rezultat concret.

© BRUXELLES. — Starea sănătății tinărului Alois Ve- 
reecken, in vîrstă de 23 ani, căruia joia trecută i s-a grefat 
un plămin la spitalul Universității din Gând, Belgia, progre
sează satisiăcător. Luni, el a părăsit patul pentru 
a lua dejunul. Pină in prezent, este prima operație reușită de 
acest gen. încercări de transplantare a plăminului au mai lost 
făcute in S.U.A. și Scoția, dar pacienții respectivi nu au su
praviețuit mai mult de

CAIRO. — In numărul său din 
19 noiembrie, ziarul „Al Ahram" a- 
rată că Egiptul este în favoarea u- 
nei reuniuni la nivel înalt in cazul in 
care și celelalte țări arabo se vor 
pronunța in acest sens.

® MANILA, Ministerul Aface
rilor Externe al Filipinelor a hotărit 
să recheme la Manila toii membrii 
ambasadei . filipineze de la Kuala 
Lumpu.r ca urmare a măsurilor simi
lare luate de guvernul Malaveziei.

După cum se știe, relațiile dintre 
Malayezia și Filipine au devenit în
cordate din cauza disputei 
blema Sabahului.
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@ TOKIO. — La reuniunea 
conducerii Consiliului general 
al sindicalelor din Japonia, 
secretarul general Akiro Ixvai 
a prezentat un referat privind 
programul de acțiuni pe anul 
1969, împotriva tratatului de 
securitate japono-american.

Acest program prevede orga
nizarea, împreună cu partidul 
socialist și de alte organizații 
democratice, a unor acțiuni 
de amploare a oamenilor mun
cii împotriva alianței militate 
cu Statele Unile.

A «â WASHINGTON.
1 stalul Ohio (S.U.A>) nu
I autoritățile nu dispun de
i ținerea localurilor școlare. Lipsa de fonduri este pe cale să determine 

închiderea școlilor și în alte localități ale stalului respectiv.

Progrese în stabilirea
unui sistem meteorologic

mondial
GENEVA. — Organizația me

teorologică mondială (O.M.M.). 
organism specializat al O.N.U., 
anunță realizarea unor progre
se importante in stabilirea u- 
nui sistem meteorologic mon
dial, proiect menii să ofere 
fn orice moment pronosticuri 
asupra mersului \:emii pe în
treg globul, pe zile, săplă'-' 

luni.
sistem urinează «l 
funcțiune In ansam- 
pină in anul 1971, 
tace posibilă pentru 

mondială exilarea 
17 

cifră

min1 și
Acest 

intre in 
bul său 
cînd va 
economia
unor pierderi apreciate la 
miliarde dolari pe an, 
care reprezintă pagubele pro
vocate in mod obișnuit, mai 
ales in' agricultură, de schim
bările neprevăzute ale condi
țiilor atmosferice. la baza 
noului sistem stau trei cale-

• i >cii de operațiuni — colec- ?
tarea datelor meteorologice cu c
ajutorul unui sistem global de }
observare, prelucrarea dalelor )
și difuzarea informațiilor in 
lumea întreagă, prin inlerme /
diul unei relele mondiale de ?
telecomunicații. <

Sistemul de observ are impli C
că înregistrarea a 29 000 de \
informații asupra timpului, zii- \
nic. Aceste informații vor h )
lurnizale dc stațiuni terestre. )
slafiuni aeriene, stațiuni mari- )
t>me, avioane și, mai ales, sa- <
leliti meteorologici. Toate da C
lele obținute vor li prelucra (
te cu alulorul calculaloaretoi \
electronice instalate 
centre mondiale care 
hilite la Melbourne,
și Washington, p.ecum șl în 
centre regionale și naționale.

in trei 
sini sla- 
Moscova
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