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Coordonate județene

Colectivul de strungari de la 
I.P.I.P. Livezenl, își depășește 
lună de lună sarcinile de plan, 
cxecutind lucrări de bună ca
litate. In clișeu strungarul Cio
can Voicu surprins de folore- 
pr.’ler in fața strungului său.

3Mb
Alegerea 

comisiilor de femei 
pe cartiere

La Lonea, au început alege
rile comisiilor de femei pe car
tiere. Pină în prezent au avut 
lor alegeri în Jieț, cartierele 
Lonea II și Fabrică. In ziua 
de 28 noiembrie are loc ale
gerea comisiei de femei din 
Cimpa. In comisii sini alese 
femei cu o bogată activitate 
obștească și care au partici
pat cu regularitate la gospo
dărirea și înfrumusețarea lo
calităților.

Peste citeva zile, cerințele 
amatorilor de muzică pe disc 
vor fi satisfăcute și prin in
termediul magazinului ni. 18 
„Solduri" din Petroșani (situat 
vizavi de magazinul alimentar 
cu autoservire). Magazinul de 
solduri va fi dotat cu un picup 
pentru audiții și, bineînțeles, 
va fi aprovizionat cu un bogat 
sortiment de discuri cuprin
zând muzică cultă, ușoară 
populară.

Printre formele de îmbogăți
re a cunoștințelor profesionale 
si de cultură generală folosite 
la E.M. Vulcan se numără și 
lectoratele tehnice. Lectora
tul tehnic, in care se 
dezbat probleme din domeniul 
minier, este frecventat do 75 
inqineri, tehnicieni și maiștri 
din specialitatea respectivă. 
.Eficienta economică a meca- 

„Mecanizarea opera- 
ndustria mi- 

moderne 
industria 
leva din

Spectacol pregătit 
de artiștii amatori 

aninoseoi
amatori 
din Ani- 

în curind. 
locali, co-

Echipa de artiști 
clubului sindicalelor 
noasa va prezenta, 
in fața spectatorilor
n-’dia „Un individ suspect" a 

■ unorrutului dramaturg iugo
slav Branislav Nnslci. Din dis
tribuția piesei se remarcă ti
nerii artiști amatori Sichitiu 
Ion, S7-‘bo Irina, Cosma Flori- 
ca. precum și instructorul cul
tural Negraru Gheorghe care 
est<- de altfel și regizorul pie
sei.

In cursul zilei de ieri, tem
per a tur a maximă a aerului a 
lost de plus 6 grade la Petro
șani și de minus 1 grad la Pa
ling. Minimele. au lost 
plus 2 grade la Petroșani 
respectiv, minus 5 grade 
Paring.

PENTRU URMĂTOARE' F 
de ore: Vreme irumoasă, 
cer variabil, mai mult semn. 
Temperatura in scădere.

La finele săptăminii trecute, peste 200 de studenți 
din anii IV și V de la I.M.P. au participat la un 
simpozion științific unde doctoranzii ing. ION LA- 
PUȘCA, directorul minei Barza, și ing. AURELIAN 
SIMIONESCU, au prezentat auditoriului cite un ca
pitol din tezele lor de doctorat. Expunerile, com
pletate cu planșe și proiecții, referitoare la coefi
cientul de diluție al minereurilor și, respectiv, 
la cheltuielile de investiții la diverse ex
ploatări, au atras aprecieri unanime și au deschis 
un orizont nou problematicii ridicate de mineritul 
din țara noaștră, prin demonstrarea posibilităților 
de rezolvare a acesteia cu formule și relații de 
statistică matematică sau programare liniară.

Dof ochi căprui, doi ochi 
buni, luminoși, calzi erau aple
cați asupra mea, cînd m-am 
trezit pe patul de la urgentă. 
Doi ochi mă urmăreau cu a- 
tenlie, secundă de secundă, și 
mă îmbărbătau. Doi ochi par- 
că-mi șopteau mereu; „Tre
buie să te faci bine, trebuie sd 
trăiești! Noapte de noapte, 
privirea lor mi-a încălzit sufle
tul. m-a făcut să prind puteri

?! să revin la viată.
Mulțumesc acestor doi ochi 

căprui,... sorei medicale Imling 
Adriana și totodată întregului 
colectiv al secției reanimare 
de la Spitalul unificat Petro
șani, pentru grija cu care m-a 
Înconjurai, pentru ajutorul a- 
cordat.

Implinlrea la I decembrie 
1968 a 50 do ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România, eve
niment de o deosebită impor
tantă in istoria poporului ro
mân, prilejuiește ample mani
festări și în Valea Jiului. In 
mai multe localități au avut 
loc simpozioane și conferințe 
urmate de spectacolul „Balada 
Unirii" prezentat de un colec
tiv al Teatrului do 
Jiului" Petroșani.

Recent, a luat 
cursul pionieresc
leagăn al poporului român" — 
echipa municipiului 
ocupind locul 1 pe județ prin 
pionierii Bălan Gheorghe, Pir- 
va Mihai și Popa Gheorghe. 
In aproape toate școlile din 
cadrul municipiului au avut loc 
simpozioane și concursuri pe 
această temă ca șl întâlniri cu 
participant la Marea Adunare 
de la Alba Iulia de la 1 de
cembrie 1918.

I.a cluburile muncitorești vor 
fi organizate, in zilele de 27— 
29 noiembrie, mai multe simpo
zioane cu temele : „Idealul U- 
nirii la români" și „Actul U- 
nirii, moment important in de- 
săvîrșlrea statului național 
unitar" ; iar in ziua de 28 no
iembrie vor avea loc mai mul
te programe artistice dedicate 
acestui măreț eveniment.

In 
rale 
Iul Neag, Jieț vor 
conferințe, < impozioanc, seri de 
poezie, iar la cele din Bănița 
șl Cimpa va fi prezentată șl 
„Balada Unirii',

In ziua de 1 decembrie 1068, 
la toate căminele culturale din 
municipiu vor avea loc mani
festări și spectacole prezentate 
(le artiștii amatori in cins’ca 
marelui eveniment

Consiliul municipal al pionie
rilor va organiza o excursie cu 
pionierii și cadrele didactice 
la Alba Iulia, iar Muzeul mi
neritului împreună cu Comite
tul LLT.C. din cadrul Grupului 
școlar minier din Luneni va 
organiza un simpozion.

Aniversarea semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, oferă și un moment de sa
tisfacție patriotică contribuind 
Ia intensificarea eforturilor tu
turor oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea politicii marxist- 
lenini.ste a partidului nostru 
de dezvoltare a economiei și 
culturii, de întărire a orîndui- 
rii noastre de stat, rod al în
frățirii tuturor oamenilor mun
cii indiferent de naționalitate.

De mal multă vreme, cînd se 
scrie despre sidcriirqiștll hunc- 
dorrnl, se apelează la superlati
ve. Șl chiar dacă uneori se a- 
burează de aprecieri eloqloase, 
paginile dedicate hărniciei șl 
priceperii acestor făuritori de 
metal din orașul de pe Valea 
Cernii, sini meritate pe deplin. 
Pentru că oamenii aceștia au 
descoperii prin muncă bucuria 
de a li cil mal utili patriei, de 
a se afla In primele rindurl ale 
celor mal harnici.

Munca lor, ca șl a mineri
lor dealtfel, se măsoară in to
ne Iar priceperea in alic zeci 
de lone produse peste sarci
nile planului. In acest sens, 
esle deosebit de grăitor, bilan
țul activității desfășurate pe 
cele 10 luni care aii trocul din 
anul in curs. Prevederile pla
nului pentru perioada aminti
tă, la producția marfă, au fost 
depășite cu peste 160 de mili
oane de Iei. Esle de fapt cea 
mai Importantă realizare din Is
toria combinatului hunodorean.

Scos din cadrul strict al ci
frelor, acest succes vine să 
confirme că ciclul de foc al 
combinatului siderurgic Hune
doara — principalul furnizor 
de melal al țării — a conti
nuat linia ascendentă, că preo
cuparea tuturor colectivelor 
(lin secțiile, fabricile și uzinele 
combinatului pentru îndeplini
rea exemplară a indicatorilor 
de plan este permanent la 
punctul de incahdescență.

Activitatea furnalișlilor con
stituie un exemplu grăitor. 
Prin cele 31 600 tone de fon
tă, elaborate peste sarcinile de 
plan, ei și-au îndeplinit, cu a- 
proape două luni mai devre-
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Chemarea către națiune a Consiliului 
dirigent — un document politic

de o mare importanță programatică
Istoria nu eslQ numai conștiința 

de sine a poporului care o făurește 
— ci mai ales memoria scrisă șl ne
scrisă a existenței sale. De aceea 
evocarea acestei istorii este, deopo
trivă, obligație morală și prilej de 
mîndrie și emoție patriotică.

Am în față textul primului număr 
din „Gazeta oficială" din 1/14 decem
brie 1918. in care s-a publicat Che
marea Consiliului dirigent către na
țiunea română.

A fost redactată, la Sibiu in 29 
noiembrie (11 decembrie) 1'918 de că
tre Consiliul dirigent ales de marele 
sfat național instituit, la rîndul lui, 
de Adunarea Națională de la Alba 
lulia din 18 noiembrie (1 decembrie) 
1918. Privesc, de asemenea, o seamă

de documente 
Decretul 3 631 
capătă consacrare legală: „ținuturile 
cuprinse în hotărîrea Adunării Na
ționale din Alba Iulia de la 18 no
iembrie (1 decembrie 1918) sînt și 
rămin de-a pururea unite cu Regatul 
României".

Sînt documente care vorbesc sobru, 
dar emoționant despre „cel mai mare 
act al istoriei noastre naționale" 
(cum se spune în raportul la decrc-’ 
tul lege) prin care s-a înfăptuit vi
sul de veacuri al poporului nostru.

O scurtă ’cercetare a acestor do
cumente este cu atit mai neces.iră ■ 
— acum tn pragul semicentenarului 
Unirii — cu cit ele constituie nu nu
mai o lecție de istorie națională și

un omagiu adus înaintașilor noștri 
— ctitori de Țară — ci și un interes 
științific de o certă valoare politică 
și juridică. Căci documente ca acea 
„Chemare către națiune", la rare ne 
vom referi. în continuare • - conți
ne, dincolo de patosul 
„principiile conducătoare
noastre de stat" hotărite în Adunarea 
Națională de la Alba lulia și ca atare 
prezintă valoare polițico-juridică prin 
conținutul lor programatic ce depă
șește semnificația unui simplu ma
nifest patriotic sau al unor lozinci 
mobilizatoare.

Afirmarea unor asemenea princi- 
pii-program, chiar dacă înfăptuirea 
lor deplină a devenit realitate abia 
în zilele noastre, in condițiile soda-
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MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE SEMICENTENA
RULUI UNIRII TRANSILVANIEI 
CU ROMÂNIA

AVIOANE AMERICANE AU 
BOMBARDAT R.D. VIETNAM

SITUAȚIE CONFUZA 
RA LEONE

GREVE IN CIPRU

IN SIER-

HUMBERT 
ACCEPTA

VICEPREȘEDINTELE 
HUMPHREY NU VA 
NICI O FUNCȚIE IN ADMI
NISTRAȚIA NIXON

I'smului, constituie, totodată, mărtu
ria istorică despre sufletul și gîndi- 
rea profund umanistă, de totdeauna, 
a unui popor pașnic, harnic și demn. 
Iată citeva din principiile cele mai 
importante și 
se textual):

TREBUIE SCHIMBAT „MACAZUL"

caracteristică a zilelor 
noastre să intilnim la lot pasul 
mulți oameni cinstiți, devotați pro
fesiunii alese, caracterizați de o 
înaltă ținută etică și morală. La po
lul opus acestora se mai găsesc, pe 
alocuri, unii, ce-i drept foarte pu
țini, cc-rlați cu morala și buna-cu- 
vilnță, care sfidează îndatoririle de 
serviciu, duc o viață nedemnă in 
familie, dar cărora le place să trim- 
bileze că ei sint cineva.

Un ins din această a doua cate
gorie este Horincă Alexandru din 
Vulcan. De fapt cine este acest Ho
rincă Alexandru ?

Horincă — n-am 
probleme-n familie, iar la serviciu 
e mare nevoie de mine. Sint cali
ficat, autorizat — ce mai, n-are ni
meni ce spune rău despre mine. 
Stall de vorbă cu oamenii și vă veți 
convinge. Puteți discuta și cu bătrî- 
nul Etveș Adalbert, care stă la mi
ne in gazdă și 
trei fetițe".

l-am îndeplinit 
că și am stat de 
său.
cîțiva oameni de la preparația 
roești unde lucrează’ Horincă 
fapt unde nu prea 
este angajat).

Elveș Adalbert: 
de o lună de zile, 
linăr ca mine (eu 
prieten bun cu el. 
nu pol să spun 
prietenul meu. Horincă are obiceiul 
să tragă la măsea, iși bate nevasta, 
nu-i dă bani in casă și earn umblă 
după fuste. Asta-i prietenul meu!".

dorința lui Horin- 
vorbă cu chiriașul 

Elves Adalbert, precum și cu 
Co-
(de 
oiCÎ

Băloi loan: „Lucrez la preparație 
împreună cu Horincă; îl cunosc bi
ne. Doai i s-a dus vestea în uzina 
noastră : face nemolivate de la ser
viciu , se ia la harță cu colegii, nu 
vrea să facă serviciu decît unde-i 
convine (acar la cabină).

Toma Valeriu, dispecer-. „Ce aș 
pulea să spun despre Horincă docil 
că esle recalcitrant, un mincinos, 
un om căruia nu-i place să mun
cească, deși serviciul lui de acar im
plică multă răspundere. într-una din 
zile am scăpat ca prin minune de 
un accident cînd cl, din neglijentă, 
a dat drumul unei locomotive pe li
nia pe care din sens invers venea 
un convoi*.

Cel mai bine l-a caracterizat pe 
Horincă, șeful sectorului de trans
port — Boloje Ilie: „E un neserios, 
nu-i place munca, nu-i place disci
plina. Mi s-a plîns că are trei copii 
și nu-i ajung banii. L-am ajutat să 
se califice^ iar apoi i-am angajat șl 
soția la preparație. Dar cl n-a știut 
să aprecieze ajutorul nostru. Conti
nuă să facă nemolivate, să-și ne
glijeze atribuțiile de serviciu, să 
vorbească necuviincios cu colegii de 
muncă*.

Datele înscrise în carnetul de mun
ca a lui Horincă Alexandru, precum 

,.și registrul de sancțiuni al prepa
ratei Coroești alcătuiesc cartea de 
vizită a activității sale. Din 1962 
și pină-n prezent și-a schimbat de 
multe ori locul de muncă la între
prinderile din Vulcan, iar numărul 
sancțiunilor date de conducerea pre
paratei, fără prea mult discernă- 
roint, (ne referim la succesiunea 
sancțiunilor și la tolerarea abateri
lor), este foarte mare: septembrie

1967 — mustrare scrisă cu avertis
ment; 1 noiembrie 1967 — observa
ție ,- 27 noiembrie 1967 — mustrare 
scrisă cu avertisment,- peste numai 
o luna — din nou mustrare scrisă 
cu avertisment,- peste alte două luni 
— altă mustrare cu avertisment ,- în 
mai 1968 — mustrare scri-ă cu a- 
vertismenl etc. etc. La fel de-mare, 
poate chiar mai mate, i ste n* - ru| 
absentelor nemotivate. Numai in lu
na august a.c. a absentat nemotivat

in zilele de 2, 3, 4 și 25. Conform 
legilor în vigoare, după trei nemo
livate se desface contractul do mun
că, dar Horincă a fost tolerat.

Poate că și blindețea conducerii 
preparației, dar și a colectivului, a 
colegilor de muncă i-au înlesnit și
rul abaterilor. Iar Horincă continuă 
să trimbițeze că ol este un om „cali
ficat și autorizat" de ca>"e preparația 
nu se poate dispensa. Mai puțin se 
gindeșlo însă Horincă Alexandru că 
în fiecare zi acasă îl asleaDtă trei 
copii, care au nevoie de hrană și 
îmbrăcăminte, de îngrijire și do căl
dura căminului părintesc.

Conducerea preparației Coroești 
are datoria să-l recupereze pe acest 
om, linăr încă, pentru .uzină, p«nfru 
familia sa.

mc, angajamentul anual. Cu- 
rind, aici va reintra in pro
ducție și furnalul numărul 
cinci, care s-a aflat in recon
strucție. Se cuvine subliniată 
participarea activă a încărcă
torilor și topitorilor care de
servesc furnalele din secția 
l-a, unde s-au realizat cel ma< 
înalț! indici de utilizare.

Deosebite sînt șl realizările 
din sectorul oțelării. Atit la 
cuploarele Martin cit și la cele 
electrice, productivitatea plani
ficată este depășită 
Mărturie stau cele 
16 000 tone de oțel 
peste prevederile de 
celor 10 luni. Evident, produc
ția cea mai reprezentativă s-a 
realizat la cuploarele de maro 
capacitate din secția a Il-a. 
Aici, plusul de producție so 
ridică la peste 7 000 tone de 
oțel.

Tot atit de imporlante sint 
și succesele laminalorilor, cel 
care dau oțelului forme șl di
mensiuni diferite. Consemnăm 
doar depășirea obținută la la
minorul blumlng de 1 300 de 
milimetri, pentru că este cel 
mai linăr agregai al combina
tului; de la intrarea sa in func
țiune și pină in prezent, la 
acest laminor sarcinile 
au fost depășile cu 
tone.

Pentru a completa 
imagine asupra hărniciei și pri
ceperii siderurgiștilor hunedo- 
reni vom mai aminti că, tn 
numai nouă luni, ei au obți
nui economii șl beneficii .su
plimentare în valoare de a- 
proape 29 de milioane de Ici.

simțitor, 
aproape 

elaborate 
plan al«»

de plan
10 880

această

Mircea NEAGU

Un nou cutremur 
de pămînt 
înregistrat 

în regiunea Vrancei
Marți la ora 11,54, stațiile Sec

ției de seismologie a Centrului 
de cercetări geofizice al Acade
miei au înregistrat un cutremur 
de păminl in regiunea Vran
cei,.cu focarul in scoarța teres
tră. Cutremurul a avut o in
tensitate de 5—6 grade, fiind 
mai puternic simțit la Focșani. 
Nu au fost înregistrate pagube

(Agrrpres)

CULESE DIN
UNIVERSUL DULCELUI

„Trandafirul1' o nouă renovare, cel puțin pentru 
o... „redotare" a cofetăriei. Pe "ind ?

a rămas veștejit
și după

renovare
Gînd pe ușile cofetăriei „Tranda

firul* din orașul Vulcan a apărut 
anunțul „închis pentru renovare", 
am crezut cu toții că, după redes
chidere, orașul va avea o cofetărie 
modernă. Dar ne-am înșelat. Ușile 
cofetăriei s-au deschis de curind, 
dar, în spatele perdelelor de pluș 
de la intrare, consumatorilor li se 
înfățișează aceeași imagine; aceleași 
scaune cu tapiseria sfîrtecală, ace
leași mese demodate care se clatină 
la cea mai mică atingere, cu fețe de 
mese decolorate și pătate. Mesele 
sînt goale, oamenii stau în picioare 
sau, dezamăgiți, pleacă fără să con
sume nimic. Cofetăriei ii mai lipseș
te — deși a fost „renovată' recent 
— citeva reclame lucrate cu gust, 
care să împodobească interiorul lo
calului. Consumatorii ar dori icum, 
și mai ales in timp de iarnă, unul 
sau mai multe cuiere pentru pal
toane și pălării. Aparatului de ra- 

i-ar trebui un specialist care 
monteze citeva lămpi...
uile a.șa, dacă ne gîndim oine, 
aduna motive dacă nu pentru

G’lEONEA 
P. BREBEN

Lacob IMLING
Vulcan

Criză de spațiu
la „Nufărul"

Cofetăria „Nufărul" din centrul 
orașului Petroșani esle mult vizi
tată de amatorii de dulciuri, care 
găsesc aici un larg sortiment de 
produse zaharoase.

Personalul unității are însă un 
.off" pe suflet, care constituie o a- 
devărată... picătură amară în împă
răția dulcelui. Astfel vînzarea ar 
putea fi mult mai însemnată, dacă 
unitatea ar avea o magazie mal 
mare pentru aprovizionarea 
șugată cu produse zaharoase, 
la magazie este foarte mică 
poate face față cerințelor.

Alături de cofetărie există
meră locuită — care ar putea fi fo
losită ca magazie — insă, locatarul 
respectiv (de acord să se mute), 
cere în schimb o locuință cu curte 
— în colonie.

Interesele comerciale, care prevăd 
în plus de zeci de mii de lei — 
lunar — cer rezolvarea problemei 
măririi spațiului de depozitate a co
fetăriei „Nufărul" din Petroșani. Și 
nu ar fi greu. Soluționarea se găseș
te in eliberarea spațiului alăturat!

S. NL
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CADRAN ECONOMIC
Acllvllatca de producție pe anul 1968 c pe Mitșllr. Nn peste mull 

timp bilanțurile care se vor întocmi vor reflecta modul In care colec
tivele unităților economice d*n Valea Jiului s-au mobilizai pentru înde
plinirea sarcinilor de plan la loți indicatorii. In ultima perioadă de timp, 
paralel cu eforturile depuse pentru realizarea planului, In marca majorllalo 
a întreprinderilor din municipiul Petroșani au fost luate cele mai e- 
ficacc măsuri pentru ca activitatea in noul an, 1969, să se poală des
fășura mai bine, la nivelul sarcinilor, pe măsura posibililățiloT reale 
existente In fiecare nnilalc. La exploatările miniere problema nr. I a loxl 
Intensificarea lucrărilor do pregătire, rămase In urmă o bună parte din 
acest an, pentru asigurarea liniei de front la nivelul planului de ex
tracție. Recuperarea restanțelor la pregătiri, impune continuarea acestrl 
acțiuni prelungirea ei cu intensitate sporită în trimestrul I al anului 

viilor pentru ca lucrările de pregătire să poată fl aduse la Ti. Esle cazul 
exploatărilor miniere Uricanl, Vulcan. Paroșeni, Dilja.

Pe șantierele de construcții industriale șl sociale pregătirile, înce
pute cu cfteva săplăminl fn urmă, au fost axate pe asigurarea frontu
rilor închise de lucru, capabile să susțină desfășurarea normală a 
vilății. realizarea ritmică a planului fn anotimpul rece. In același 

au fost conconlrale forțe pentru crearea stocurilor de maleriale cu
derc marc. Desigur că. în ultima lună, ceea ce se mal poale face in 
vederea pregătirii corespunzătoare a realizării planului fn anul 1969, 
sini să le zicem așa. completări și retușărl. Dar o luna mai poate asi

gura încă, printr-o concentrare corespunzătoare a forțelor, recuperarea 
unor rămînerl fn urmă privind pregătirea producției viitoare. De aceea 
la unitățile fn cauză toate eforturile sînt canalizate 
legrală a sarcinilor de plan pe 1968 

asigure îndeplinirea planului pe 1969
In pagina de față ne-am propus

află aceste pregătiri fn unele unități economico din Valea Jiului.

acli-

pon-

către realizarea in-
și finalizarea
ritmlc șl din 

să analizăm

măsurilor care să

prima zi a anului, 
stadiul în care se

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
ațezafă pe temelii sigure

I

Lichidarea

restantelor

și asigurarea

stocurilor

de masă

lemnoasă

cerință vitală pentru E. M. Vulcan
La E.M. Vulcan, după 

plusul de cărbune extras 
este de 4 269 tone. Productivitatea 
muncii a crescut la 50 kg/post. Dar 
cu toate acestea, pe ansamblu, ac
tivitatea de pină acum nu poate fi 
considerată pe deplin satisfăcătoare. 
Prețul de cost a fost depășit, unele 
lucrări de investiții sînt rămase în 
urmă, iar planul lucrărilor de pregă
tire a fost realizat în porporție de 
numai 80 la sută. De asemenea, nu 
poate fi trecut cu vederea nici fap
tul că doar trei din cele șase sec
toare au realizat planul (J, II și IV), 
celelalte trei acumulînd un minus 
de peste 16 000 tone. In aceeași ordi
ne de idei, trebuie menționat si 
faptul că penalizările pentru calitatea 
necorespunzătoare a cărbunelui brut, 
au atins mii de tone.

Citeva secvențe privind desfășu
rarea procesului de producție în a- 
cest an sînt revelatoare pentru a 

pentru activi-

zece luni, 
peste plan

La 
de 
la

Iată premisa bunei pregătiri
a noului an forestier

pe mină a fost 
creșterii capa- 
active, respcc- 

in spe- 
Aslfel, 

de a- 
mi/fună

trage concluzii utile 
tatea de viitor.

Planul de producție 
depășii, ca urmare a 
ritătil liniei de front
tiv a vitezelor de înaintare, 
cial la sectoarele II șl IV. 
în abatajele frontale, viteza 
vansare a crescut de la 21,5 
la 23,8 mlhună, iar în ultimile două 
luni aceasta a ajuns la 32—33 ml/lu
nă. Id abatajele cameră, avansarea 
a crescut de la 30 ml/lună, la 94 
ml/lună. Desigur aceste valori nu 
sînt limite maxime posibile. In 
cest sens, ordonarea operațiilor 
după cicluri riguros întocmite, ur
mărirea respectării stride a timpi
lor stabiliți în ciclograme ar consti
tui nn punct de plecare către ob
ținerea unor viteze sporite de avan
sare în abtaje.

Vorbind despre rămînerile în urmă 
a sectoarelor V și VI, acestea nu 
sînt pe deplin susținute de justifi-

a-

cările aduse de șefii de sectoare, 
sectorul V s-au manifestat lipsuri 
organizare privind trecerea de 
abatajele cameră la abatajele fron
tale în stratul 3, blocul VIII, unde, 
în fază de început, vitezele de a- 
vansare au fost de numai 13—17 
ml/lună, fală de peste 30 ml/lună cît 
se realizează în prezent. Pînă în 
luna septembrie sectorul VI a reali
zat planul. Din septembrie, însă, da
torită lucrărilor vechi din stratul V, 
lucrări, care au pretins o instrumen
tație cu 
n-a mai 
dresarea 
esle util 
experiența de pînă acum ; să 
că la o organizare corespunzătoare 
a fiecărui loc de muncă, astfel ca 
fiecare brigadă să-și realizeze pla
nul și, în final, planul pe sector să 
fie îndeplinit în mod ritmic.

In ce privește activitatea de pre
gătiri, care in acesl an a fost neco- 
respunzăkgradul de acoperire cu 
rezerve pregătite la sfîrșili’.l anului 
curent fiind dr numai 1 an. am a- 
flat amănunte de la tov. Ludovic 
Feyeș, inginerul șef al exploatării, 
care ne-a declarat următoarele: 
.Intr-adevăr, preliminarul în acest 
an. privind lucrările de pregătire nu 
a fost respectai. Printre cauzele rare 
au frînat această importantă latură 
a activității noastre, amintesc: lip
sa de efectiv, deficiente în organi
zarea lucrului la nivelul brigăzilor, 
oprirea unor pregătiri pentru instru
mentarea lucrărilor de evacuare a 
apelor din lucrările vechi fcaniT 
sectorului IV), precum și din cap’-a 
unor greutăți tectonice în sir. 13, 
blocul II. Pentru a recupera rămî 
nerea în urmă și a intra în normal, 
fn preliminarul anului 1969, a fost 
prevăzut să se execute un volum de 
peste 12 000 ml de pregătiri, care 
vor conduce la creșterea coeficien-

program special, sectorul 
realizat planul. Pentru re
activității acestor sectoare 
să se tragă învățăminte din 

;e trea-

lului de rezervă pregătită pentru 
1970, la 1,5. In acest sens, eșalona
rea lucrărilor am făcut-o în funcție 
de necesitatea creării de noi capa
cități de producție. Bunăoară pen
tru trimestrul I 1969, este prevăzut 
a intra în funcție un abataj fron
tal în stratul 13, blocul zero, cu o 
capacitate de. 300 tone/z.i, iar în tri
mestrul II intrarea parțială în ex
ploatare d unui abataj frontal în 
stratul 13, blocul 3, cu o producție 
de 150 tone/zi". Pentru intensifica
rea pregătirilor se impun de urgentă 
o. serie de măsuri, printre caie: for
marea unor brigăzi stabile, crește
rea vitezelor de înaintare prin folo
sirea rațională a mașinilor de încăr
cai, organizarea mai bună a lucrului 

-<-”-e brigadă în parte și bineîn- 
multă preocupare 

de sectoare, a 
de la pregătiri. Un ajutor 

i acest sens îl poale acorda 
I de organizare științifică a 
I și a muncii, mai ales în 
privește creșterea vitezelor

la fie 
teles mult mai 
din perima șefilor 
maiștrilor 
prețios în 
colectivul 
producției 
ceea ce t 
de avansare. Pregătirea coiespunză- 
toare a producției anului viitor se 
impune cu atît mai mult, cu cît pla
nul la extracția de cărbune crește, 
față de anul 1968, cu 90 000 tone, 
plan care se cere a fi realizat, spre 
deosebire de acest an, in mod rit
mic.

R. SELE.IAN

Constructorii așteaptă 
încrezători sarcinile 

viitoare
Depășind unele momente critice 

Ivite în acest an, constructorii Gru
pului 2 de șantiere s-au întrecut pe 
sine și au reușit să obțină realizări 
valoroase, privind predarea la timp 
a obiectivelor sociale, reducerea 
prețului de cost, creșterea producti
vității muncii ele.

Pentru ca activitatea anului viitor 
să aibă o desfășurare normală, mal 
ales că în perioada primului tri
mestru este mai greu din cauza fri
gului, au fost luate o serie de mă
suri, pe care le-am aflat de la ing. 
DUMITRU ȚURNA, director ii gru
pului. lată ce ne-a declarat interlo
cutorul nostru: «Problema pregătirii 
realizării planului pe anul viitor ara 
tratat-o cu toată seriozitatea. In pri
mul rînd am reușit să creăm fron
turi de lucru la șantierele din Pe
troșani, Petrila și Vulcan. La Eupenl 
front de lucru pentru începutul anu
lui viitor a fost prevăzut blocul A5. 
Dar cura lucrările de execuție a 
fundației nu s-au terminat din cau
za terenului de umplutură, pe care 
este amplasat blocul, s-a trecut de 
urgentă la săparea și turnarea fun
dațiilor blocului A4. răminînd ca 
pînă la 15 decembrie 1968, blocul 
Să fie glisat.

In același timp am reușit să asi

gurăm încălzirea centrală a oblccri- 
velor aflate în lucru în această pe
rioadă. Au fost revizuite toate sta
țiile de betoane, astfel ca în perioa
da anotimpului rece să fie evitate 
deficientele tehnice. Pentru ca beto
nul și mortarul să ajungă la fron
turile de lucru în condiții normale, 
Ia fiecare șantier s-au echipat cîte 
două autobasculante cu instalații de 
Încălzire. Tot în acest scop, la fieca
re șantier s-au instalat cotloane 
pentru apă caldă.

In ce privește asigurarea cu mate
riale de bază, la șantiere au fost 
create stocuri de balast, cărămidă 
șl fîșii. O situație mal grea o aven» 
cu cimentul, deoarece Fabrica de ci
ment Birsești, nu ne livrează decît 
strictul necesar. Trebuie să adaug 
faptul că muncitorilor care lucrează 
în exterior 11 s-a asigurat echipa
ment de lucru corespunzător*'.

După cum se poale vedea, fată de 
aceeași perioadă a anilor trecuțl, 
lucrările de pregătire în vederea 
realizării planului pe 1960, se pre
zintă mult îmbunătățite. Acest lucru 
întărește convingerea că obiectivele 
planificate pentru anul viitor vor ii 
predate la timp, executindu-se în a- 
celași timp lucrări de bună ir.

R. SURU

o

i

Să se
curme 
joaca 
de-a
respec 
tarea
N. T. S.!

Planul de producție pe anul 1969 
al întreprinderii forestiere Petroșani 
va fi acoperit cu 31 j 709 mc volum 
lemnos brut, din care 305 309 rac 
reprezintă produse principale (pre
văzute a fi extrase din 81 parchete) 
și 6400 mc produse secundare (din 
4 parchete).

Să facem o trecere în revistă a 
stocurilor deja create în decursul 
celor aproape II luni trecute ale 
anului curent.

La lemn rotund rășinoase, realiză
rile sînt satisfăcătoare. Față de sto
curile preconizate a fi atinse pînă 
Ia 31 decembrie, șl anume 900 mc 
(faza scos) și 5500 mc (faza apropiat) 
s-au obținut pînă în prezent 1 000, 
respectiv 2 000 mc. Dacă socotim și 
stocul existent în faza fasonat (2000 
mc), cantitatea totală este realizată 
în proporție de cca 80 la sulă. In 
schimb, situația la lemn rotund fag 
este îngrijorătoare. Comparativ cu 
15 600, 33 000 și 37 600 mc, repre- 
zentînd stocurile planificate pe fa
zele sus-mentionate, la jumătatea 
lunii noiembrie se înregistrează doar 
1500, 2500, respectiv 6000 mc, deci 
procentajele de îndeplinire oscilează 
între 10 șl 16 la sută(l). S-au consta
tat minusurile de 312 mc bușteni de-

bucăți traverse 
lemn de foc. In

normalo 
ziua în 
datelor,

rulaj, 4 345 
șl 4 371 mc 
care am Intrat în posesia 
stocul de celuloză fag, în faza apro
piat, era de numai 120 mc (nici 10 
la sută din cel planificat). ~ 
realizarea sortimentelor cu pondere 
mai mică în plan (exemplu, doage 
fag), mai bine să nu mai amintim... 
Alirmafla că ar mal II Încă timp, că 
o să se ocupe cineva (?!) și de 
ceste sortimente, o respingem din 
capul locului. Or fi ele considerate... 
mărunțișuri, sortimentele respective 
dar nimeni nu dă dreptul ca ele să 
fie neglijate.

Am ținui să dezvăluim aceste da
te spre a arăta că, fără punerea în 
valoare a tuturor rezervelor dispo
nibile — umane șl materiale — baza 
realizării producției pe anul 
va fl ușor de asigurat...

Grijile care frămîntă, în 
zile, comitetul de partid 
ales — întregul colectiv de 
tori, tehnicieni șl ingineri ai între
prinderii îșl găsesc, prin urmare, de
plină justificare.

In vederea organizării parchetelor 
s-a procedat la întocmirea corespun
zătoare a. documentației și la plani
ficarea construcțiilor pasagere și de

Despre

a-

I960 nu

aceste 
recent 

munci-

A

îmbunătățiri în alimentare
cu energie pneumatică

Pină de curînd, la abatajele șl la lucrările de pregătire din sec
toarele I șl II de la mina Anlnoasa, presiunea aerului comprimat era de 
3,7—4,2 atmosfere. Utilajele acționate cu aer comprimat. îndeosebi ma
șinile de încărcat de la pregătirea orizontului IX mediu, nu dădeau ran
damentul scontat. Și aceasta pentru că spre aceste sectoare se îndrepta 
o singură conductă de alimentare cu energie pneumatică.

In cele din urmă a fost găsită o soluționare a acestui neajuns. 
In puțul principal nord a fost depistată o conductă de aer comprimat. 
Echipele de lăcătuși conduse de Toma Tiberlu și Banda Blaziu, sub în
drumarea maistrului Vlșovan Onisim, au reparat 300 
pe orizontală s-au instalai alți 150 melri de țeava 
crarea s-a efectuat in timp de o lună.

Acum, la locurile de muncă ale sectoarelor I 
mal atinge presiuni ridicate (de 4,5—5,3 atmosfere)
ciocanele de abataj, mașinile de încărcat funcționează 
sporit.

îmbunătățirea presiunii aerului comprimat în rețea

metri de țeava iar 
recondiționată. Lu-

șl II aerul comprl- 
lar perforatoarele, 

cil randament

contrlbuie, tot
odată, la asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii planului în viitorul 
an în mod ritmic de către minerii celor două sectoare.

La industria locală
---------  - - î

Pregătiri pînă in cele

si
de producție, 

rezervele in- 
procesul de

Apropierea noului an de muncă 
— 1969 — pune in fala conducerii 
întreprinderii de industrie locală 
Petroșani, sarcina ca, o dată cu rea
lizarea la toți indicatorii a planu
lui pe anul curent, să pregătească 
temeinic și producția viitoare.

In realizarea acestei cerințe, co
mitelui de direcție al întreprinderii 
a analizat cu deosebită atenție 
tuația fiecărui sector 
căulînd să valorifice 
terne, să pregătească
producție — in special pe primul 
trimestru al anului, — în condiții 
optime de desfășurare, asigurîn'l ma
teriile prime, contractele șt comen
zile necesare pentru desfacerea rit
mică a produselor.

Din valoarea totală de plan pe în
treprindere de cca 40 milioane lei 
pe 1969, în cursul primului trimes
tru al anului viitor este prevăzut să 
se realizeze 22,5 la sută — linfn- 
du-se cont șl de faptul că o pon
dere mare în activitatea generală o 
au cele 3 cariere de piatră — Gam- 
brinus, Sașa și Bolii unde lucrul se 
desfășoară mal greoi pe timp de 
iarnă. In trimestrul I 1969, sînt prevă
zute a se realiza la cariere: 12 000 
tone piatră concasată și 10 000 tone 
piatră brută ■, la tlmplărie 60 garni
turi camere combinate, 240 cana
pele, 200 bucătării, 150 dormeze șl 
somiere, 9 000 m.p. binale j la secția 
textilă: 30 tone vată de croitorip, 
12 tone vată industrială, I 000 buc. 
plapome stambă, 500 ml saltele; pe 
ramura alimentară: 30 000 litri si
fon, 10 000 litri llmonadă, 500 tone 
pline, 1 120 tone mălai etc.

Datorită preocupării depuse, pî
nă la mijlocul lunii curente
reușit încheierea de contracte pen
tru livrarea a 11 000 tone piatră 
concasată și 14 000 tone piatră bru
tă, 9000 m.p. binale, cantități mari 
de vată, sifon, Jimonadă și alle pro-

s-a

duse. Este adevărat că a mai rămas 
de acoperiț cu contracte o valoare 
de cca 400 000 lei la ramura de 
lemn, asigurarea cu producție a ate
lierului mecanic dar, continuă di
verse tratative cu beneficiari pentru 
încheierea de noi contracte.

Paralel cu diverse măsuri rare 
stau spre rezolvare în atentia con
ducerii întreprinderii acest harnic 
colectiv are nevoie și de sprijin 
pentru realizarea sarcinilor ce-i re
vin. Astfel, este necesară rezolvarea 
problemei obținerii unei porțiuni de 
rampă în stația C.F.R. Livezeni pen
tru încărcarea pietrei concasate în 
vagoane, dotarea — prin repartiție 
— cu încă un excavator pe pneuri 
(0,3—0,5 mc)<și un buldozer S.1300 
necesare dezvoltării activității în 
cariere, amenajarea unei magazii 
pentru ddpozilarea produselor finite 
de la tîmplărta Livezeni (care în 
prezent blochează suprafețe din ate
lier ce ar putea fl folosite pentru 
creșterea capacităților de 
ca și sprijin din partea 
beneficiari ca: Șantierul 
nic, Grupul 2 construcții, 
duslrial pentru încheierea 
trade la piatră, binale, mobllă-’.ex- 
lile pe termene lungi pentru ca în
treprinderea să-și poată organiza ac
tivitatea în mod corespunzător.

Colectivul întreprinderii de indus
trie locală se străduiește să se a- 
chlte cu. cinste de sarcinile de plan 
pe acest an și în același timp să 
facă totul ca în noul an de muncă

producție) 
diverșilor 
lildroloh- 

O.G.L. în
de con-

• •

ICI

economico-financiară
nivel șl

activitatea
se desfășoară la un 
superior, Indicii de plan să lie 
Uzați ritmic.

să 
mal 
rea-

M. CIOPEANU

in vestiți! necesare. Din cele 85 par
chete au fost eșalonate în graficul 
de tăiere un număr de 54, care vor 
trebui să fie atacate înainte de I 
ianuarie 1969. Pentru amenajarea 
porțiunii cuprinse intre cioată șl 
rampa de încărcare este necesară 
instalarea a 4 funiculare Wyssen (pe 
lîngă cele 2 existente), 
încă a cel puțin un 
drum pentru tractoare 
aflate actualmente în 
livează neexecutarea,

. acestor cabane, prin lipsa fondurilor 
necesare pentru fazele scos-aproplat, 
precum și din cauza efectivelor in
suficiente. Referitor la acest aspect, 
se impune, însă, pe lingă o mal mare 
operativitate in recrutarea tortelor 
de muncă — asigurarea condiliilor 
optime de cazare și aprovizionare cu 
alimente a muncitorilor forestieri. 
Trebuie sd se ia masuri de reparare 
urgentă a cabanelor din raza sectoa
relor Cimpu lui Neag și I.upeni, 
acțiune menită să rezolve cazarea 
muncitorilor de aici pe timp de Iar
nă.

începusem mai sus, să arătăm cl- 
teva aspecte ale eșalonării lucrului 
la noile parchete. Trebuie specificat 
că neatacarea acestora încă de pe 
acum — așa cum ar fi fost indicat 

se datorează, în principal lipsei 
autorizații de exploatare care nu 
fost eliberate de ocolurile silvice, 
urmare a nelichidării parchetelor 

vechi Iată 
lichidării celor

construirea 
kilometru de 
și a 4 cabane, 
lucru. Se mo- 
pînă acum, a

de 
au 
ca 
din 1967 și a celor mai
de ce problemele 
aproape -10 parchete restante și re
cuperării penalizărilor se pun cu 
atita acuitate.

Organizarea producției și a muncii 
va trebui să se axeze, în special, 
pe reducerea consumurilor specifice, 
a cheltuielilor atil la fazele scos- 
apropiat cît și la transportul masei 
lemnoase. Este necesară extinderea 
mecanizării muncii și folosirii rațio
nale a mecanismelor și utilajelor din 
dotare, creșterea gradului de utili
zare a acestora.

In legătură cu situația actuală a 
sectoarelor, cu asigurarea stocurilor 
de iarnă și a condițiilor de realizare 
a producției anului viitor, tov. di
rector Nicolae Rădică ne-a declarat: 
«Sectoarele Lonea și Roșia au ata
cat toate parchetele eșalonate, dîn- 
du-se garanția îndeplinirii și chiar 
a depășirii stocurilor din graficele 
stabilite. Mai slab stă sectorul Eu- 
poni care n-a reușit să atace decît 
jumătate din parchetele planificate. 
O problemă a cărei rezolvare va tre
bui impulsionată este aceea a ''om- 
pletării locurilor de muncă cu mun
citori necesari, mai ales la sectorul 
Lupeni".

Cadrele tehnice din conducere, or
ganizația de partid a stabilit, în ul
tima perioadă, un contact mai strîns 
cu activitatea direct 
coborît mai mult în 
torilor să-i
Inițiativa ( 
bine 
lei.

In 
știut 
tcgrală a indicatorilor 
fizici la foaie sortimentele din planul 
de sfat al acestui an și recuperarea 
tuturor râminerilor in urmă creează 
premisele îndeplinirii sarcinilor spo
rite din planul anului 1969.

e de 
sd capete

productivă, au 
mijlocul munci- 
să-i îndrume. 
augur și ar fi

ajute,
bun 
atributul permanen-

reaminti un lucru, 
fn- 
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T. NI.

Pregătirile in vederea realizării ritmice și la toți indi
catorii a planului pe anul viitor au început de mult. In 
unele unități, ca la E. M. Lupeni de exemplu - ele au în
ceput o dată cu prima zi a anului în curs. Stadiul în care 
se află această acțiune de o deosebită importanță, nu 
este încă pe deplin mulțumitor. Conducerile unor unități 
n-au făcut totul pentru ca, învățînd din experiența anilor 
trecuți, să înlăture din timp lipsurile care nu o dată au 
produs periurbații în buna desfășurare a procesului de 
producție. Ne referim la I. F. Petroșani, la unele șantiere 
de construcții din cadrul Grupului de șantiere T.C.M.M. 
Valea Jiului și la unele exploatări, unități la care în nici 
un caz justificările nu vor putea suplini nerealizârile de 

pînă acum,
Pină la sfirșitul anului mai este o lună de zile. In 

acest timp trebuie concentrate toate eforturile, astfel ca 
piegătirile să fie aduse cît mai aproape de realitate, pen
tru ca realizările viitoare să nu poarte amprenta insufi

cientei pregătiri.
Conducerile unităților economice au datoria să acțio

neze cu fermitate, cu eficiență, să mobilizeze colectivele 
pe care le conduc, astfel ca pregătirile pentru producția 
anului 1969 să devină o realitate certă, care să prezinte 
garanția organizării producției la nivelul cerințelor, la 
nivelul posibilităților.

Fiecare zi trebuie folosită din plin, astfel ca planul 
anului viitor să fie acoperit de capacități de producție 
corespunzătoare.

io

Pentru minerii din brigada 
care lucra in abatajul came
ră nr. 1 vest, blocul I, sec
torul I al minei Dilja și pen
tru cei care le supravegheau 
munca, respectarea mono
grafiei de armare era consi
derată o bagatelă ; confun
dau asigurarea frontului cu 
o form'-'- -'e în plus, cu un 
fleac cart trebuia, totuși, 
îndeplinit într-un fel...

Azi așa. mîine ușa... Se 
părea că desfășurarea nor
mală a procesului de pro
ducție nu are de suferit. Pînă 
intr-o zi... cind, in urma puș
cării efectuate în schimbul III 
cărbunele din frontul trans
versal de sub acoperiș, dis
locat împreună cu o mare 
cantitate de steril de deasu
pra, a aruncat doi din cei 
trei stilpi ai cadrului din 
imediata apropiere. In loc 
să se coptureascâ acoperi
șul, să se evacueze materia
lul și să se completeze sus
ținerea conform monografiei 
de armare, în schimburile II 
și III ale zilei următoare 
s-au extras încă două fîșii 
consecutive in frontul ce 
înainta pe direcție, in retra
gere. Și. culmea : chiar și in 
situația aceasta s-ou mon
tat numai cite un singur 
stilp sub grinzile respec
tive. Iar in schimbul III, in 
conjunctura ca atare a fron
turilor, minerul șef de 
schimb Balint loan, împreu
nă cu ortacii săi, au purces 
abia atunci la curățirea ma
terialului de sub acoperiș, 
în vederea susținerii cores
punzătoare a spațiului ex
cavat. Și regretabilul s-a in- 
tîmplat. In timpul depilării, 
s-au dislocat din acoperiș 
blocuri imense de steril, 
cca două vagonete și cind 
vagonetarul Ghimiș Victor a 
sărit înapoi s-a lovit cu ca
pul de stilpul mijlocaș al 
cadrului și a căzut pe spate. 
Blocurile de piatră i-au 
prins picioarele, accidentîn- 
di grav.

Procedind în felul descris 
mai sus, minerii șefi de 
schimb Balint loan, Gergely 
loan și șeful de brigadă 
Bartoș loan ca și personalul 
tehnico-ingineresc ce trebuia 
să supravegheze, așa cum 
se cere, lucrul la front s-au 
făcut vinovați de încălcarea 
celor mai elementare norme 
de securitate a muncii. S-a 
dat vina in principal pe lip
sa materialului lemnos. Dar 
de ce s-a continuat să se lu
creze fără existența acestui 
material la ort?! După pă
rerea noastră abaterile să- 
virșite sînt următoarele : 
cercetarea superficiala a lo
cului de muncă, de-a lungul 
întregii perioade ; ignorarea 
copturirii tovanului și a pe
reților, a remontării armătu
rilor doborite și a montării 
oportune o susținerii con
form monografiilor de ar
mare ; necăptușirea acope
rișului cind s-a văzut bine că 
rocile sînt slabe, neconsis
tente ; neprocurarea mate
rialului lemnos necesar pen
tru asigurarea abatajului.

Maiștrii mineri și conduce
rea sectorului au permis să 
se execute operații de puș- 
care fără să fie asigurat lo
cul de muncă (preț de trei 
schimburi acoperișul o ră
mas nesusținut, in condiții 
de surpare) și nu au luat 
măsuri de aprovizionare a 
fronturilor cu moterial lem
nos.

De la inceput se remarcă 
faptul că acest accident - 
ca și altele similare - ar fi 
putut fi ușor evitat, respec- 
tîndu-se normele de orotec- 
ție a muncii. A intervenit 
insă lipsa de exiaentă, de 
răspundere personală care 
a pus în pericol viața unul 
muncitor, a adus prejudicii 
serioase bunei desfășurări a 
procesului de producție. E 
timpul ca acestei mentalități 
de a privi superficial asigu
rarea corespunzătoare a 
fronturilor de lucru din sub-’ 
teran sâ i se pună odată ca
păt.

Ing. Carol BOGYE 
inspector principal pentru 

protecția muncii
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predate la termen, de calitate
dirigent un document politic Cenaclului

de o mare importantă programatică

dor Iu rile 
tehnicieni 

> oordonale

De curind s-au deslăsiiral IncTările 
conferinței organizației de partid din 
cadrul Grupului de șantiere T CM M 
Petroșani

In perioada analizat*, 
colectivului dc muncitori, 
și ingineri ai Grupului,
co pricepere și grijă de comuniști, 
s-au mal -lahrat în unele rezultate 
meritorii obținerea unor economii 
In prețul de cosi insumind peste 
160 non lei. realizarea In primele 10 
tuni a 80 6 la sută din planul valo- 
Tic pe anul curent predarea a 56 
obiective industriale S-au făcui pași 
însemnați. 1n speriat pe șantierele 
ut f și nr 3. pe linia îmbunătățirii 
eaGtătii obiet Ovelor folosirii meca- 
nrzârii precum și utilizării mal co
respunzătoare a < aparitătiloi de pro- 
rtn< li* l’n iport deosebii în acest 
sens a lost adus de brigăzile condu
se de comuniștii Nicolae Andreiescu, 
Alexandru Ralint. Traian Stănescu 
Constantin lai Miron Nicolăescu și

diferente de pTot — neqaranlarea 
promptă a amplasamentelor șl colei 
zero (exista încă nepiodări la 14 ®- 
blectlve) etc. S-au refuzat o scrie 
de recepții pe motive nu destul de 
înlemeiale (deși mai sînt și cazuri 
clnd. Intr-adevăr calitatea execuției 
lasă de dorit).

In cadrul dezbaterilor delegații au 
scos în evidentă cauzele unor nea
junsuri care au Irînat lucrul pe șan
tiere. Incrplnd rn necunoașterea de 
către personalul tehnic a documen- 
-oro-

Conferința
organizației de partid 
din cadrul Grupului

Dar nivelul realizărilor obținute — 
•4 bine a subliniat acest lucru da- 
»ra de seamă - reflectă In măsură 
nei oncludenlă potențialul colectivu
lui Toate șantierele sini, la ora ac- 
faală sub plan. Slăbiciunile manites- 
lafp fn medul de organizare, nefruc- 
Iffirarea intreaii capacități a nlilaje- 
ler. iolosirea nerationalâ a elective
lor. sînt cîtevn din cauzele unui bi- 
l*n| nesaUsfScStor care evident nu 
poale si nu trebuie să mulțumească. 
O deficientă importantă a conduce
rii Grupului șl a conducerii șantie
relor constă în atacarea unor obiec- 
Ihe cu valori mari In condițiile nc- 
prrdării definitive a unor lucrări a- 
Jnnce intr-un stadiu destul de avan
sat dc execuție. Nu se respectă ri- 
«n>ros graficele de punere în func
țiune. Nici 29 la sută din obiectivele 
m termen de predare în arini curent 
■n ’au fost recepționate pină la 31 
octombrie.

Trebuie să arătăm ca la obiecti
vele nepredate a contribui! și bene- 
fî'iarol, care nu a asiqurat condi
țiile normale de executare a lucră
rilor : documentații predate cu intir- 
rieri de proporții, proiecte cu multe 
lipsuri nnelp de natură tehnică 
te an necesitat note de comandă su
plimentare. altele legale de sporuri,

de șantiere T.C.M.M.
Petroșani

tațiilor șl. implicit, cu întocmirea 
tardivă, adeseori anapoda, a necesa
rului de materiale (cazuri frecvente 
de goluri ’ in aprovizionarea șantie
relor și loturilor), șl lerminind cu 
actele de indisciplină săvirșlle in 
producție chiar de călre unii membri 
de partid — toate acestea sini lip
suri importante asupra cărora va tre
bui să mediteze noul organ ales. în 
scopul lichidării lor definitive.

Să exemplificăm: pe ‘■ele 10 luni 
ale acestui an s-au înregistrat un 
număr de circa 23 000 absente ne
motivate peste 31 000 ore - învoiri 
și concedii fără plată și aproape 
9 000 zile de boală (șantierele nr. 3 
si or 4 dețin un trist record în a- 
■ --astă privință!. Este necesar să ară
tăm că 
T.CALM. 
brigadă, 
peclarea regulilor < 
muncii. Ei trec nu o 
pe lingă încălcările 
normelor de tehnică 
nu iau măsuri.

Conducerea Grupului, a șantiere-

atît conducerea Grupului 
cit și maiștrii și șefii de 

se tac vinovat» de neres- 
de protecție a 

> dală nepăsători 
grosolane ale 

i a securității.

Jot. sub îndrumarea erga ni za l iilor de 
partid, vo trebui să Intensifice mo
bilizarea întregului colectiv pentru 
recuperarea rămînorilOT fn urmă, 
printr-o organizare superioară a pro
ducției șl a muncii, să asigure des
fășurarea normală a lucrărilor pe 
timp de Iarnă și condițiile de rea
lizare a planului valoric șl fizic pe 
anul viilor. Totodată trebuie să îmbu
nătățească calitatea hicrărHor. să nr- 
mărească cu simț de răspnndere res
pectarea întocmai a timpului dc lu
cru și a disciplinei, sub toate as
pectele. Se impun 
luate pe linia mal 
dintre constructor șl 
rlril cu competență 
limp a obiectivelor 
lor întocmite.

Asupra si 
Grupului i 
Petroșani a 
făcută 
tel 
ghe. secretar al Comitetului munici
pal de partid Petroșani. Este neapă
rat necesară a subliniat vorbito
rul — luarea unor măsuri hotărîte 
pentru a se putea recupera, pină lo 
sfirșitul acestui an, mare parte din 
lucrările și obiectivele restante fală 
de graficele stabilite. Trebuie ca 
noul organ ales, organizațiile de ba
ză. să manifeste mai multă exigentă 
și combativitate fală de lipsuri. Se 
impune o repartizare cît mai judici
oasă a forțelor partidului în princi
palele sectoare si domenii de acti
vitate. E necesar să se acorde o a- 
lenlie sporită întăririi organizației 
de bază, care va trebui să devină 
o adevărată școală de educare co
munistă 
șantiere 
vederea
Iarnă, asigurării frontnlui de lucru 
șl a tuturor condițiilor de realizare 
a planului pe anul 1969.

(Urmare din pag. 1)

soarta de multe veacuri ni le-a
Splendidă lecție

re
pus de vecini".)
de Istorie și etică umanistă prin ca
re un popor ridică In rangul de po
litică do stat respectul pentru nilul 
din respect pentru sine, dlntr-un sen
timent dc solidaritate $1 luștițle. pe 
care II dă același destin istorici

din 1921 a fost doar un simulacru. 
Abia după 23 August 1944 p forma 
agrară a dosăvirșit această dorință 
fierbinte exprimată în Adunarea Na
țională de ta Alba lulia, împlinind 
un vis șt înfăptuind astfel un maro 
act de dreptate socială pentru țără
nime care „a muncit cu sudori de 
singe In decnrs do veacuri".

exprimat — îndestulare șl r.<
— a devenit realitate Sociala abia <■> 
condițiile regimului nostru.

literar

măsuri hotărîte 
bunel colaborări 
beneficiar, rirmă- 

n predării 1» 
pe baza grafice-

deiardnilor 
de șantiere

> insistai în 
în încheierea 

tovarășul Fnrdnl

viilor alo 
T C.M.M, 

expunerea 
conferln- 

Gheor-

a membrilor de partid. Pe 
să se ia măsuri grabnice în 
terminării pregătirilor dc

★

In funcția de secretar al noului co
mite! de partid al Grupului ■ de șan
tiere T.C.M.M. Petroșani a fost rea
les tov. Teodor Balaș.

Traian MULLER

„I
dicală reformă aqrară. Pămlntnl... să 
ajungă fu slăplnirea țăranului, cum 
hărnicia Iul o cere".

Această aspirație seculară n-a pu
tut insă fi realizată in condițiile 0- 
rlnduirli burgheze. Reforma

om înfăptui un regim curat de
mocratic pe toate termele 
vieții publice. Vdtiț Iniția o ra-

J
să-șl aile Îndestularea 
bogate de răsplată a
Afirmarea și recunoașterea unui ade
văr impus de necesitatea istorică, si 
anume că muncitorimea industrială 
este temelia vieții economice, sînt 
revelatoare șl încărcate de fecunde 
sernnîfica|il, chiar dacă dezideratul

rem, ca muncitorimea 
Irială. temelia 
mice din zilele

'ndus- 
vlelil econo- 
noastre, încă 
șl mijloacele 
muncii 'ale".

firmind principiul „că numai 
’* care produc Maxi

mul... au drept la existență In 
familia cea marc a națiunilor", Che
marea își exprimă credința în biruin
ța ... «acestei qlnfe lallne care, Ură 
îndoială, scăpată din robie. In CU- 
rind va ulmi lumea prin contribu
țiile salo la progresul dvillzațlunli". 
Lucidă conștiință șl încredere In op- 
titudlnile creatoare ale unui popor 
caro — in condițiile libertății sale de
pline, de azi a reușit să obțină ase
menea ritmuri industriale Incit chiar 
presa occidentală Ic-a calificai drept 
„amețitoare".

■i Afirmi nd prl 
popoarele

mul... au i

„Meșterul

Manole“

FOTO ELISABETA, Pelrila. Cazul 
semnalat de dv. a fost adus ta cu
noștința conducerii O.C.L. Alimentara 
Petroșani pentru cercetare și luarea 
de măsuri împotriva personalului do 
deservire vinovat.

CETEANU S1MION, Lupeni. Vă co
municăm că redacția afe sursele pro
prii de informare cu privire la ma
terialele de genul celui trimis de dv. 
pentru publicare.

Așteptăm de la dv. materiale 
vind aspecte din Valea Jiului.

prl-

AmVIȘAN MARIN, E. M. Dilja. 
primit materialul dv. cu privire la 
activitatea măsurătorilor do ga2e de 
la E. M. Dilja. Pentru viitor, rugăm 
să ne scrieți despre activitatea to
varășilor dv. de muncă din sectorul 
aeraj.

COSTACHE MARIA, Lupeni. Des
pre aspectele pe care ni le semna
lați cu privire la deficientele exis
tente in deservirea locatarilor cu apă

caldă și căldură, redacția va publi
ca un articol mai amplu, cunoscînd 
că lipsuri de acest fel ne-au fost se
sizate din toate localitățile Văii 
lui.

Cele comunicate de dv. ne 
servi ca material documentar.

Jiu-

vor

1ORDACHE IULIAN. Vulcan. Sesi
zarea pe care o faceți cu privire la 
unii locatari din blocurile de locu
ințe G4. FI și D5, cum că lasă des
chise robinetele de Ia baie și bucă
tărie deteriorind apartamentele nu 
este publicabili. Motivul ? Nu aveți 
nici măcar un singur exemplu care 
să susțină cele afirmate, iar critica 
la general este lipsită de eficien
tă.

hemarea către națiune ' se în
cheie prinlr-tm vibrant îndemn 
la unitate șl disciplină, la vi

gilență și demnitate națională: „In 
aceste vremuri grele nu vă dușmă
niți, inlreolaltă, cinstiți via|a... Irăițl In 
pace șl frățietate cu cei de alt neam... 
si cind s-ar ridica un potrivnic a- 

liberlățl, să nu mal răbdați 
nici o umilire... jertfin- 
trebui, chiar șl viața 

libertate". Glasul și voința 
poporului convins de justețea ade
vărului devenit principiu al inter
naționalismului socialist — că nici 
un popor nu poate fi liber dacă a- 
supreșle un alt popor și că respectul 
legii este respectul instituțiilor so
ciale și ale atributelor umane.

..Chemarea către națiune" repre
zintă un document de incontestabilă 
valoare politică și etică prin princi
piile pe care le afirmă și care dau 
glas umanismului, spiritului de jus
tiție socială și dragostei de neam ole 
unui popor pașnic, harnic și încre
zător în destinele sale. De aceea, a- 
cum — în pragul semicentenarului 
Unirii — încercăm cu toții legitime 
sentimente de mindrie națională, de 
cald patriotism.

PELICULA NEGATIVA
tM"-K

Anii trec, cărucioarele stau

Au fost desemuat*
municipalicampionii

Prima ediție a campionatului mu
nicipal de tir a luat sfirșit duminică 
24 noiembrie a. cind pe poligonul 
din Petroșani s-a disputat ultima e- 
tapă — a treia. La acest campionat 
an luai parte trăgători din asocia
țiile sportive Energia Paroșeni (cu 
două echipe). Constructorul minier 
si Utilajul, ambele din Petroșani. Da
că rfuoă două etape Energia con
ducea < u o diferență minimă fală de 
Utilajul, in etapa a III-a diferența s-6 
w.ijoraL Aceasta se datoreșle ne- 
partiripării in ultima clapă a ce- 
lo< două formații pelrosănene. 
După aproapp patru ore de 
întrecere dîrză, în condiții de 
bmp nu prea favorabile, titlul dc < am- 
pioană municipală la tîr pe anul 
1'^58 i-a revenit formației Energia 
Puroșeni I compusă din: Ileana Se

verineanu, Olga Voinea. Constantin 
Racoveanu și Constantin Popescu, 
care au totalizat, in cele trei etape. 
2 298 puncte. Locul secund a revenit 
formației Energia Paroșeni II cu 2 125 
de puncte, iar pe locul III i-a < lasat 
echipa Utilajul Petroșani.

La individual, clasamentul se pre
zintă astfel : Seniori: R.icoveînu 
Constantin — 680 puncte. , ampion 
municipal pe 1968. La juniori, »itlul 
de campion municipal pe 1968 a re
venit lui Doru Pavelonesc. cu 565 
puncte. La junioare campioană mu
nicipală a fost 
Severineanu cu 
de colegele ei

Olga Voinr-i

desemnată 
puncte 
• rhipă

706 
de

Ileana 
urmată 

Adriana

In cadrul manifestărilor sportive 
prilejuite de aniversarea a 20 de ani 
de existentă a I.M.P.. s-a disputat 
și un interesant meci de fotbal ,,old- 
boys" intre echipele cadrelor didac
tice ale institutului și echipa ingi
nerilor de la Exploatarea minieTă 
Brad.

Frigul pătrundea pînă în măduva 
oaselor, dar cei peste 200 de spec
tatori n-am plecat de Ia stadionul 
Jiul pînă in minutul 90 a) meciului. 
Uitasem că nu se juca un meci de 
campionat, că în fata noastră evo
luau oameni care nu făcuseră nici
odată fotbal de performantă, că pa
rul multora dintre ei era presărat 
cu ghiocei. Dar ne impresiona ardoa
rea cu care jucau, pofta de fotbal, 
fazele rapide, șuturile dintr-o bucată, 
execuțiile de finețe...

îmi cer scuze fată de toți aceia 
pe care-i voi cita pentru că nu le 
voi pomeni funcțiile, 
însă toată stima și 
vorba de o cronică 
numi doar sportivi.

Am rămas, repet, 
guroosa de noiembrie, plăcut impre
sionați de plonjoanele spectaculoase 
ale portarului Suciu. de intervențiile 
oportune, curajoase ale fundașilor 
centrali lliaș și Ceacu, de deposedă
rile prin alunecare și 
contraatac ale fundașilor 
chitoiu și Micheș,- am 
scenă deschisă cursele 
ale mini-extremelor Hirian și Vlad, 
jocul inteligent al ,,centrilor" Irimie 
și Barabaș, slăpinirea 
a mijlocului terenului 
moșul Drăcea.

Trecind la tabăra 
apreciat jocul tehnic, 
Mânu și Hula, absolvenți ai institu
tului nostru, siguranța în interven
ții a portarului Păiușan, acțiunile lu
cide ale înaintării, calmul apărării.

Victoria a revenit la limită I— 
gazdelor, prin golul înscris de Hi- 
rian, după o cursă de toată frumu
sețea.

Zgribuliți de frig, spectatorii au 
aplaudat.. cu căldură yictoria gazde
lor, dirijate în teren de ..antreno
rii" Szilaghi și Marian, precum și 
arbitrajul corect prestat de Gheorghe 
Cazan din Petroșani.

Cărucioarele de transportat 
material lemnos in subteran 
— pe care le prezentam fn 
clișeu — aparțin minei Ani- 
noasa. In curind se împlinesc 
8 anișori de cind stau arun
cate la al doilea canton al 
fostului funicular Petrila — A- 
ninoasa. Văzindu-se uitate, 
bietele cărucioare au ruginit 
de... supărare. Gospodarii mi
nei Aninoasa n-au însă timp 
să se ocupe de asemenea ,,mă
runțișuri". Au probleme mai 
mari de rezolvat printie care 

transportarea materialului

lemnos în subteran, 
gindeștl cit lemn 
transporia fn acești ani cu că
rucioarele respective I Anii în
să trec, trec ca apa, iar că
rucioarele stau și ruginesc. Ru
ginesc și „Irindăvesc".

N. R. Cărucioarele cu pri
cina au mai fost... populari
zate in coloanele ziarului nos
tru. Se vede insd treaba cd 
acest gen de popularizare nu 
iscă ambiția la gospodarii de 
Io E. M. Aninoasa. Altfel s-ar 
dotări intr-o bună zi: ia sd 
vedem ce-i cu cărucioarele 
alea I Și ar lua măsuri.

Și ci nd te 
se putea

ini-

am
lui

lansările pe 
laterali Stoi- 
aplaudat la 
debordante

brădeană. 
glndit al

păstrindu-le 
admirația. Fiind 
sportivă, îi voi 
fotbaliști. 
îd acea zi fri-

cu autoritate 
de către

Stalco
v tiviși al C.M.E.F.S Petroșani

BALO1

Dacă n-ar fi

student

L. NICOLAE
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Ședința de duminică, 24 noiembrie 
1968, a fost consacrat* discutării u- 
nor lucrări Inspirate din mărețul c- 
vcnlment Istoric ai Unirii Transilva
niei cu România. Ședința a fost con
dusă dc tov. Hogman Cornel — pre
ședintele Comitetului municipal pen
tru cultură șl artă Petroșani. Au ci
lii In cenaclu, Mia Tomuș, Constan
tin Dascăln, Stelian Vlnlllescu, Ioan 
Chlraș și Jon Mlrlon.

Discuțiile s-au menținut, ca de obi
cei, la un nivel de tensiune ridicat, 
specifice ședințelor cenaclului din ul
timul limp.

Proza Miel Tomuș — Intitulată 
„Unirea" — nu a mai fosl discutată 
în ședință datorită faptului că nu 
se incadra in genul literaturii de ce
naclu, fiind mal mull o pagină di
dactică de istorie. In schimb, poe
ziile celorlalți autori au constituit 
subiectul unor ample dezbateri

Tov. Dascăln Constantin a citit 
poeziile „Prăznuîre" — „Unirea" — 
„Martirii" — „Moții" care au fost 
mult apreciate de membrii cenaclu
lui. Poeziile s-au distins prin ținuta 
artistică, prin mesajul transmis, prin 
calitățile versurilor sl conținutul tra
tat.

„In poeziile „Prăznuire" și „Mo
ții" — autorul operează cri imao’ni 
artistice puternice șl metafore con
centrate, pentru reliefarea figurilor 
și personalităților care au contribnit 
la desăvîrșlrea statului național 
unitar" — Rusalln Bâlșan. . Poeziile 
sînf străbătute de un puternic «°nti- 
ment patriotic" — Ion Mirion. . Viata 
moților și întreaga lor existență zbu
ciumată este prezentă in poezie" — 
Mia Tomuș. „Evenimentele șl senti
mentele exprimate in poezie au fost 
trăite de antor. versurile abundă in 
metafore splendide. Se pierd in li
niștea nopții singuri prin timp mâ- 
snrind vremea-n învîrtituri de roa
tă"... — Stelian Vinlilescu. „Autoru
lui i se pot reproșa atmosfera sum
bră și absența mesajului artistic din 
poezia „Martirii" — Cornel Hoqman.

Tov. Vinlilescu Stelian a citit poe
zia „S-au întilnit frații, frați intre 
ei", iar tov. Chiraș Ioan poezia: 
„Dăruire" și tov. Mirion Ion poezia 
„Monument". Discoții aprinse s-an 
pnrtat șl in jurul acestor poezii. 
„Poezia tov. Chiraș folosește ca punct 
de plecare mitul lui Prometeu pen
tru a aduce un elogiu muncii" — I. 
Mirion. „Este o poezie realizată ca 
formă artistică, dar nu se referă la 
ceva concret este cuprinsă întreaga 
istorie umană și autorul nu reușește 
să realizeze ceea ce-și propune" — 
R. Bălșan. „In poezie abundă repe
tările, suferă de lungime prin dilua
rea ideii inițiale și amplificarea ei" 
— C. Hogman.

„Poezia citită de Mirion Ion —
vocă figurile eroilor patriei care 
și-au dat viața pentru apărarea li
bertății. Pașii < 
vremi și-acum 
Bălșan.

In concluzie 
această ședință 
s-a bucurai de atenția și răspunderea 
membrilor cenaclului. Nu putem to
tuși trece cu vederea absențele 
membrilor cenaclului din Lupeni, 
Vulcan și mulțl din Petroșani.

e-

Curs de 
(reluarea

Curs de 
(reluarea

11,00

iimba 
lecției

franceză 
de luni).

englezălimba 
lecției de marți).

Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

11,30

17,30

18.00

Închiderea emisiunii de 
dimineață.

Pentru elevi. Consultații 
la limba română (ci. 
VHI-a).

Telecronica economică.

Curs de limba 
(lecția a 32-a).

germană

19.00 Club 
pentru 
obiect 
plică.

emislunț 
Tinerelul

XX - 
tineret 

de cercetare ștlln-

19.30 Telejurnalul de seară.

19.45 Buletinul meteorologic.
Publicitate.

care au trecut prin 
se mai aud" — R.

se poate afirma că 
închinată „Unirii"

PROGRAMUL I:

Stadionul din Lupeni. Mare 
meci maze. Joacă echipa Con
structorul cu PariDgul Lonea. 
Jucătorii Iac încălzirea cu ba
lonul iar cițiva suporteri cu 
țuică. Fluierul arbitrului anun
ță începerea parlideL Un poc
net sec dă semnalul că s-a dat 
„cep" la o nouă sticlă. Fotba
liștii s-au încălzit de alergătu
ră. suporterii de băutură. Șl, 
cu cit conținutul sticlei scade, 
temperatura urcă. Urcă la cap, 
bineînțeles. Așa se fare că acei 
cițiva vajnici „suporteri" ai e-

< hipri din Lupeni au văznl to
tul in dublu exemplar. Deci, 
după ei, meciul se disputa pe 
două terenuri, simu'tan, partici
pau 44 de jucători, patru ar
bitri de tușă, doi de centru șl 
ca'ra a cu două mingi.

Poți in asemenea condițiunl, 
fu suporter ..obiectiv" să nu 
intervii ? An Intervenit și cei 
cițiva susținători al... sticlei. In 
mare.j lor obiectivitate au în
ceput .a aducă lot felul de 
-laude la adresa arbitrilor șl 
jură'orilor adverșl. Avînd le-

ren propice unde să-șl dove
dească bogatele lor cunoștințe 
in ale zoologiei șl-au dai frîu 
liber imaginației. Cum glasul 
lor nu era ascultat au trecut 
la acțiuni mal concrete încer- 
< ind să invadeze terenul. Lip
sa organizatorilor a facilitat a- 
semenea Ieșiri ne-pnrllve pe 
terenul de sport. Dacă intr-a
devăr ar fi existat organiza
tori puteau II temperați acești 
,,‘uporleri". Deh, dacă n-ar fi 
dacă...

19,55 Handbal feminin. România
— U.R.S.S. (repriza a 
H-a).

20,20 Cintec șl joc.

21,00 Lira: Plaiul Mioriței — 
versori In lectura autori
lor.

21,10 Avanpremieră.

2130 Teleclnemateca : „Hlroși- 
ma, dragostea mea" — 
film.

23,05 Telejurnalul de noapte.

23,15 Închiderea emisiunii.

5,05—6,00 Progtain aiu/ical de di
mineață; 5,15 Gimnastică; 5.50 Jurnal 
agrar,- 6,05—8,30 Muzică și actuali
tăți; 800 Sumarul presei; 8,30 Mo
ment poetic,- 8,35 La microfon, me
lodia preferată 9,30 Odă limbii româ
ne,- 10.00 Cîntece de Ion Croiloru; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,30 Mu
zica populară din Muntenia; 11.05 
Ora specialistului. Știința conducerii 
întreprinderii; 11,25 Ștafeta melodi
ilor; 11.45 Sfatul medicului. Ane
miile și sarcina; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13.20 
Avanpremieră cotidiană; 13.30 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14.15 
Tot înainte,- 14.50 Muzică populară; 
15,05 Voci, orchestre, melodii; 15,30 
Consultație juridică (reluare); 15.10 
Melodii de ion Vasilcscu; 16,15 Cîn- 
tecul revoluționar și patriotic — do
cument viu al Istoriei naționale; 
16.45 Refrene dragi; 17.15 Antena ti
nerelului; 18,02 Tribuna radio. Struc
tura societății noastre, expresie a 
victoriei socialismului în România,- 
18,15 Muzică populară șl ușoară; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19.30 
O melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,05 Carnet plastic; 20.20 Mozaic 
sonor,- 20.55 Noapte bună, copii; 
21.00 Muzică; 21.05 Scriitori la mi
crofon; 21.25 Pentru prietenii mag
netofonului; 22,20 Folclor orășenesc; 
22,40 Moment poetic; 22.45 Metro
nom ‘68,- 23,45 Sonate de Domenico 
Scarlatti; 0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Sumarul presei la ora 4,00.

PROGRAMUL II:

Tot7,00 Muzică populară; 7,10 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8.10 Matineu muzical.- 9,10 Muzică 
populară; 9,30 Să învă'ăm un cîntec: 
„Țară dragă ne ești" de Mircea Nea- 
gu, versuri de Ion Meițoiu; 9,45 
Valsuri celebre,- 10.30 Vreau să știu; 
10,55 Matineu de operă; 12,05 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Concert de

prlnz; 13,00 Din muzica popoarelor, 
13,15 Recital Mugur Bogdan; 13,30 
Din țările socialiste; 13.50 Arii din 
operele.- 14,10 Cinlă Ștefania Stere 
și Nicolae Băluță; 14.30 Revista cîn- 
tecelor,- 15,34 Din culegerile de fol
clor ale lui Constantin Brăiloiu; 16,00 
Muzică ușoară cu actorii Marcela 
Rusu și Ion Dichiseanu,- 16.15 Muzi
că.- 16.20 Sfatul medicului; 17 15 Mu
zică ușoară; 18.00 Dansuri din ope
rete și opere; 18.30 Memoria pamin- 
tului românesc. 50 de ani de la Uni
rea Transilvaniei cu România; «8,50 
Muzică; 19,15 Cîntece și jocuri. 19,30 
Curs de limba rusă; 19.50 Muzică din 
operele; 20.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziitnii. Dirijor 
llarion lonescu-Galați. in pauză: 
Prietenii mei scriitorii; 22.00 Muzică 
de jazz; 22.30 Melodii de Gberase 
Dendrino șl N. Kfrculescu; 23,07 Mari 
pianiști,- 23.53 Muzică ușoară; 24,00 
Pagini simfonice de Johan Sebastian 
Bach.

ORARl’I RADIOJURNALELOR Șl Bt’LETINFlOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7.00; 13,00; 16,00; 22.00 
Buletin de știri: 5,00; 5,30; 6.00; 6.30; 9,00; 11,00; 15,00; 18.00; 
20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4,00.

— Buletine meteo-rutiere: 7,00; 15,00 1,00; 2,00.
— Buletine meteorologice: 13,00; 16,00; 22.00.
— Spori : 16,00; 22,00.

PROGRAMUL 11: Radiojurnale : 11,00; 17,00; 23,00; Btile- 
llne de știri: 7,30; 8,30; 10,00; 12,00; 18,55; 21,00; 0.55.

— Buletine meteo-rutiere: 7,30; 14,00; 0,55.
— Buletine meteorologice: 17.00; Sport: 17,00.
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Manifestări consacrate
semicentenarului Unirii

Transilvaniei cu România
HAGA BONN

Dezbaterile din Comitetul
pentru problemele

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al României in Turcia

sociale, umanitare
Ambasadorul Republicii Socialiste 

România în Olanda. George Elian a 
organizat o conferință de presă cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la 
Unirea Transilvaniei cu România in 
care a aTătal importanța actului is
toric de la 1 decembrie 1918. Expu
nerea ambasadorului român a fost 
urmărită cu viu interes de numeroși 
ziariști și istorici

Unirii Transilvaniei

Zaciu a vorbit în 
și cadrelor didactice 
de la universitățile

HAVANA
Corespondentul Agerpres. Victor 

Stamate, transmite: Luni scara, in 
saloanele Ambasadei române din Ha
vana a fost organizată o conferință 
de presă consacrată semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România. Au 
participat numeroși ziariști, precum 
și reprezentanți ai Comisiei de orien
tare a revoluției de pe lingă C.C. al 
P.C. din Cuba. Despre importanța e- 
venimenlului a vorbit Gheorghe A- 
vram, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste România 
la Havana.

Seminarul de romanistică al Uni
versității din Koln a organizat o sca
ră culturală românească dedicată se
micentenarului 
cu România.

Conf. Mircea 
fața studenților 
de specialitate
din Bonn și Koln despre însemnăta
tea zilei de 1 decembrie în istoria 
și cultura poporului român.

In cadrul manifestării, studenți ai 
lectoratului de limbă si literatură 
română au citit poezii do autori ro
mâni dedicate Unirii, după care a a- 
vut loc o audiție do muzică româ
nească.

Greve în Cipru
© Legăturile cu străinătatea 

sînt întrerupte

BUDAPESTA
Coiopondentul Agerpres, Al. Pin- 

tea, transmite: Marii la ambasada 
Republicii Socialiste România din 
Budapesta a avut loc o conferință 
de presă consacrată sărbătoririi se
micentenarului Unirii 
cu România.

Despre însemnătatea 
nimeni istoric a vorbit 
cus, ambasadorul României la Buda
pesta.

La conferință au participat ziariști 
maghiari și corespondenți ai presei 
străine.

Al,

acestui eve- 
Dumitru Tur-

și culturale

de
au

NEW YORK 26. — Trimisul special 
Agerpres, N. lonescu. transmite: 
Dezbaterile din Comitetul pentru 
problemele sociale. umanitare și 
culturale al Adunării Generale a 
O.N.U. in legătură cu „situația socia
lă din lume" s-au încheiat prin a- 
doplarea unui proiect de rezoluție 
în care se recomandă statelor mem
bre să includă obiectivele sociale în 
planurile lor naționale de dezvolta
re.

Documentul subliniază necesitatea 
concentrării atenției asupra elimi
nării foametei și subnutriției, a anal
fabetismului, asupra îmbunătățirii e- 
ducației și asistenței medicale, pro
movării unei politici vizind o echi
tabilă distribuție a venitului, elabo
rării de programe care să vină în 
înlîmpinarea nevoilor tinerelului in 
ce privește educația, pregătirii pro
fesionale și posibilităților de anga
jare, intensificării eforturilor privind 
asigurarea condițiilor unei partici
pări depline a femeilor la procesul 
de dezvoltare economică și socială.

Totodată, documentul „recomandă 
statelor membre să promoveze o po-

co-litică îndreptată spre eliminarea 
lonialismului, discriminării rasiale, 
apartheidului și oricărei fonuoi de 
exploatare a omului — toate aces
tea împiedicind progresul social și 
dezvoltarea". Rezoluția reafirmă, de 
asemenea, dreptul inalienabil al tu- 
luror țărilor și popoarelor de a-șl c- 
xcrcita suverahitalea asupra resur
selor și bogățiilor lor naturale in in
teresul propriei lor dezvoltări socia
le și economice.

ISTANBUL 2b. - Trimisul special 
Agerpres, Slmlon Morcovescu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, care 
se află in vizită oficială în Turcia, 
i făcut marți dimineață o vizită gu
vernatorului orașului Istanbul, cu 

1 « are s-a întreținui cordial. Oaspetele 
român a vizitat apoi în partea veche 
a orașului moscheea sultanului Ah
med, care, fiind decorată în interior 
cu mici plăci albastre, mai poartă 
numele și de Moscheea albastră. In 
continuare a fost vizitată catedrala 
SI. Sofia, capodopera a arhitecturii 
bizantine, transformată în muzeu 
după proclamarea republicii. Un alt 
obiectiv vizitat a fost Palatul Top- 
kapi, reședința de odinioară a sulta
nilor turci, unde poate fi admirată 
colecția de obiecte prețioase și arme 
care au aparținut diferiților sultani 
ai imperiului otoman.

U.R.S.S.: In portului
Vanino, una din porțile mari
time ale extremului nord so
vietic.scurt:

Avion deviat silii la Havana
NICOSIA 26 (Agerpres) — Dato

rită grevei salarialilor de la teleco
municații, declarată la 18 noiembrie, 
toate legăturile Ciprului cu străină
tatea sînt întrerupte. Cei 2 000 
funcționari de la telecomunicații
făcut cunoscut, in ciuda apelului de 
încetare a grevei lansat de preșe
dintele Makarios la 22 noiembrie, că 
sînt hotărîți să continue greva pînă 
la satisfacerea revendicărilor lor de 
majorare a salariilor. In capitala Ci
prului se află, de asemenea, în gre
vă cadrele didactice de la școlile 
elementare.

® —
A

Mali vor fi
organizate

Recomandări ale Comisiei OJ.U.
pentru Africa de sud-vest

NEW YORK 26 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru Africa de sud- 
vest a recomandat luni Adunării Ge
nerale să ceară Consiliului de Se
curitate adoptarea unor ..măsuri e- 
fective", inclusiv a unor eventuale 
sancțiuni, în vederea „asigurării re
tragerii Republicii Sud-Africane din 
acest teritoriu". In raportul său a- 
nual Comisia a solicitat Adunării 
Generale ..să ceară tuturor statelor 
să continue relațiile de orice natură 
cu Africa de sud-vest numai prin 
intermediul Consiliului O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest, toate legăturile 
efectuate prin intermediul Republicii 
Sud-Africane fiind considerate ile
gale și neavenite".

Raportul subliniază că situația din 
Namibia (noua denumire a Africii 
de sud-vest) continuă să se înrăută
țească, constituind o amenințare la 
adresa păcii și securității in această 
regiune și recomandă adoptarea de

sancțiuni economice si chiar a unor 
măsuri mai drastice împotriva state
lor membre ale O.N.U. care nu apli
că hotărîrile organizației.

După cum se știe, cu doi ani în 
urmă, Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție care abrogă man
datul Republicii Sud-Africane asupra 
Africii de sud-vest, teritoriu pus sub 
competenta Comisiei O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest.

BAMAKO 26 (Agerpres). — Luni 
seara, într-un mesaj radiodifuzat, 
Yoro Diakite, președinlele guvernu
lui provizoriu malian, a declarat că 
noua constituție a țării va fi supusă 
unui referendum in cursul primului 
semestru al anului 1969, apoi vor fi 
organizate alegeri pentru viitoarea 
Adunare legislativă și probabil pen
tru desemnarea unui nou președinte 
al republicii.

De asemenea, Yoro Diakite a sub
liniat că printre obiectivele princi
pale ale noii conduceri din Mali se 
află îmbunătățirea situației financia
re, dezvoltarea agriculturii, reorga
nizarea societăților și întreprinderi
lor de stat, precum și a comerțului 
exterior, menținerea bunelor relații 
cu statele vecine, sprijinirea acțiu
nilor pentru unitatea africană și con
tinuarea unei politici de nealiniere.

® MOSCOVA Doza de 
radiații înregistrată* pe traseul 
Pămint—Lună—Paininl de apa
ratele aliate la bordul stațiilor 
sovietice „Zond-5" și „Zond-6" 
a fost de aproape 100 de oii 
sub nivelul la care poate fi 
expus organismul uman, scriu 
comentatorii științifici ai zia
rului „Izveslla". Acest fapt de
monstrează posibilitatea efec
tuării unor zboruri cu aparate 
cosmice avînd oameni la bord 
alunei cind nu există erupții 
solare care generează particule 
cu energii înalte. In timpul 
zborului stațiilor „Zond-5" și 
„Zond-6" nu a exislat posibili
tatea verificării sistemului de 
protecție împotriva acestor par
ticule, dar, potrivit calculelor, 
există in prezent posibilitatea 
tehnică pentru a apăra cosmo- 
nauții și de acest ■ pericol.

HAVANA. — Un avion al com
paniei „Panamerican", care face ru
ta Chicago — Miami, avind la bord 
97 de pasageri, a fost silit să ate
rizeze la Havana simbătă seara. S-a 
aflat că autorii devierii avionului 
american spre Havana au fost cinci

cubanezi care emigraseră nu de mult 
în Statele Unite. Avionul cu restul 
de pasageri s-a înapoiat in Statele 
Unite.

Simpozion

S TUAȚfE CONFUZA 
ÎN SIERRA LEONE

FREETOWN 26 (Agerpres). — In 
Sierra Leone, unde recent au fost 
semnalate incidente violente in mai 
multe regiuni ale țării, situația con
tinuă să rămină confuză. Potrivit a- 
genției Maghreb Arab Press. în ul
timele zile s-ar fi înregistrat o inten
sificare a activității adepților fostu
lui premier Albert Margai Guver
nul a adoptat insă măsuri severe în 
vederea restabilirii calmului. Recent, 
primul ministru. Siaka Stevens, a 
fost investit cu puteri excepționale, 
el puțind dispune, in virtutea aces
tora arestarea fără mandat și inter
zicerea unor ziare sau publicații etc.

f'eiite siameze
NEW YORK. — La un spilal din 

localitatea Jasper (statul Indiana), o 
femeie in vîrstă de 36 de ani, Elea- 
noia Hopkins, a născut două fetite 
siameze, unite in zona toracică. 
Starea sănătălii lor, potrivit decla
rațiilor medicilor, este bună.

0 nouă sfidare la adresa opiniei publice mondiale

Avioane americane
an bombardat
o. 0. vietnam

HANOI 26 (Agerpres) — Un pui- 
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că in ziua de 25 noiembrie 
două avioane americane au violat 
spațiul aerian al R.D. Vietnam, iar 
la 26 noiembrie alte șapte avioane 
americane au bombardat și mitraliat 
o regiune de coastă din provincia 
Quang Binh. Forțele armate și popu
lația R.D. Vietnam au doboril două 
avioane ale S.U.A. și i-au făcut pri
zonieri pe piloții care se aflau la 
bordul lor, precizează declarația. A- 
ceste noi acte de război ale Statelor 
Unite constituie o violare grosolană 
a suveranității și securității Repu
blicii Democrdte Vietnam și o sfi
dare la adresa opiniei publice mon
diale si americane.

SAIGON 26 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar american a 
declarat că infanteria americană a 
pătruns in zona demilitarizată, pentru 
prima oară de la încetarea bombar
damentelor asupra Vietnamului de 
nord, pentru a lupta împotriva unei 
unități nord-vietnameze.

Totodată, de la Saigon se anunță 
că o oficialitate americană a confir
mat la 26 noiembrie că bombardiere 
de escortă americane, care însoțeau 
avioanele de recunoaștere, au bom
bardat Vietnamul de nord, în ziua 
de 25 noiembrie, după ce două apa
rate fuseseră doborite de apărarea 
antiaeriană nord-vietnameză.

<> nouă grefă 
<!e inimă în Turcia
ISTANBUL. — Marți dimineața 

fost efectuată in Turcia c 
doua operație de grefare a 
Intervenția chirurgicală a avut loc 
la Centrul de chirurgie cardiacă 
din Istanbul și a fost realizată de 
o echipă de medici condusă de prof. 
Siami Ersek. Pacientul Aii Akgul, 
în vîrstă de 27 de ani, suferea de 
o gravă insuficientă cardiacă. Do
natorul Cihat Ornol, în vîrstă de 
39 de ani, a încetat din viată în ur
ma unui accident de circulație.

Prima transplantare a inimii efec
tuată la Ankara săptămîna trecută 
s-a soldat cu moartea pacientului 
la scurt timp după operație.

a
cea de-a 
i inimii.

<3 RIO DE JANEIRO. Max Con
rad, în vîrstă de 66 de ani, supranu
mit „bunicul zburător", a aterizat 
marți in orașul brazilian Salvador 
(statul Bahia), după un zbor de 20 
de ore, care a avut ca punct de ple
care oiașul Abidjan, capitala Coas
tei de Fildeș.

<5 PARIS. — In urma unui puter
nic incendiu care a izbucnit luni di
mineața la un cămin particular de 
copii, din localitatea franceză Beau
vais, 14 copii și-au pierdut viața iar 
alți doi au fost grav răniți. Blocați 
la etajul 2 al clădirii, unde a izbuc
nit incendiul, cei 14 copii au murit 
asfixiați înainte de sosirea pompie
rilor. Autoritățile au hotărî! deschi
derea unei anchete pentru a deter
mina cauzele acestei catastrofe.

asupra 
ecologiei 

umane
® Se îndreaptă omul 

spre un dezastru 
inevitabil ?

© NEW YORK. — Un uriaș in
cendiu s-a declanșat ’ marți diminea
ța la o uzina de gaze lichefiate din 
localitatea Oldotna (Alaska). Uzina 
a fost distrusă de o serie de explo-

lați

© PARIS. — Premiile literare 
„Medicis" și „Femina" pe anul 1968 
au fost atribuite scriitorului 
Wiesel pentru cartea sa 
diant de Jerusalem" și 
scriitoarei Marguerite 
pentru romanul „L'Oeuvre

Elie 
„Le Men- 
respectiv 

Yourcenar 
au Noir".

© VIENTIANE. — Un avion 
american de transport de tipul 
,S-46“ s-a prăbușit in apro
pierea aeroportului din pro
vincia laofiană Savannakel. 
După cum transmite din Vien
tiane corespondentul agenției 
Asociated Press, 32 din cele 
34 de persoane care se allau 
la bordul avionului și-au 
pierdut viata.

in urma cărora au fost semna- 
mai multi răniți.

© NEW YORK. — Aproxi
mativ 5 000 de păsări de apă, 
in majoritate rațe și-au găsit 
duminică moartea în apele gol
fului Humboldt (statul Califor
nia), din cauza poluării ape
lor cu aproximativ 220 000 litri 
de motorină.

Accidentul, s-a petrecut după 
spargerea unei conducte de la 
un rezervor de petrol.

Innndafii in Iordania
AMMAN. — Ploile torențiale care 

s au abătut asupra țărmului de est 
al fluviului Iordan au provocat mari 
daune materiale. Inundațiile au dis
trus mai multe poduri, numeroase 
șosele au de\ end impracticabile, iar 
o serie de linii pentru transportul 
curentului și de telecomunicații au 
fost scoase din fuhețiune. Peste 200 
de case de locuit' situate in partea 
de vest a orqșului Amman au fost 
inundate. Populația a .losl cva.nclă 
din regiunile unde au •

Goana după
NEW YORK. — De cîteva luni în 

regiunile din nordul Alaskăi se asis
tă la o adevărată „goană după au
rul negru*. Cele mai mari companii 
petroliere din S.U.A. își dispută a- 
capararea terenurilor care, după 
cum au arătat cercetările geologice, 
conțin unele din cele mai mari ză
căminte petrolifere din lume. „Zona 
petrolului" se întinde de la punctul 
locuit Barrow pină la granița cu 
Canada.

La începutul lunii noiembrie în 
Alaska au fost inaugurale lucrările 
de foraj. în lupta pentru acaparaiea 
petrolului concurează marile socie
tăți „Standard Oii of California", 
„Mobil Oil Corp.", .Texaco*. „Shell" 
și altele. Condițiile dificile de mun
că și de climă fac aceste lucrări ex-

.aurul negru*' din Alaska
trem de costisitoare, muncitorii fiind 
transportați la lucru pe calea ae
rului. Cu toate acestea, reprezentan
ții marilor companii petroliere din 
S.U.A. sînt convinși că investițiile 
făcute vor fi lecuperate intr-un ter
men relativ scurt.

© NEW YORK. — Greva salaria- 
ților de la o serie de spitale din New 
York s-a extins luni la alte 3 insti
tuții sanitare din orașul Buffalo (sta
tul New York).

Greviștii au formal pichete în apro
pierea spitalelor. Unități ale gărzii 
naționale sint staționate în curțile 
spitalelor.

Pe urmele
0 WASHINGTON. — Fondul Mo

netar Internațional a anunțat că a a- 
cordat Isiandei un împrumut de 3,75 

dolari pentru ajutorarea 
externe de plăți a acestei 
exercițiul financiar trecut, 
încheiat la 30 septembrie,

celor dispăruți
n jungla

Amazoanelormilioane 
balanței 
țări. In 
care s-a
exporturile Isiandei au scăzut la 82,3 
milioane <’ '>ri față de 126,1 milioa- 

exercițiul financiar

NEW YORK 26 (Agerpres/. 
Omul se îndreaptă spre „un 
dezastru inevitabil’ dac-' r.u 
ia măsuri pentru conserva-ea 
mediului mintal inconi-irăln,-, 
a declarat Charles Johnson, 
administratorul departamentu
lui pentru sănătatea med’ulai 
înconjurător și protecția con
sumului din Ministerul Sănă
tălii, Educației și Asiqurărilor 
Sociale al S.U.A., la un sim
pozion asupra ecologiei uma
ne. C. Johnson a arătat că 
substanțele toxice care poluea
ză al moșiera in decurs de un 
an ajung pină la 750 kq pe 
fiecare persoană. Anua1 in 
hrana fiecărui om se află 1 359 
gr de aditivi chimici, la care 
se adaugă consumul exagerat 
de medicamente.

La același simpozion, dr. Re
ne Dubos. de la Universitatea 
din New York, a cerul efec
tuarea de studii amănunțite 
asupra .bolilor civilizație.1*, 
respectiv asupra efectului po
luării almosierei și apelor, 
zgomotului, tensiunii nervoase, 
supraaglomerării mari'or cen 
tre urbane și a altor asoecte 
in vederea găsirii celor mai 
bune metode de soirii iorarc a 
lor.

Manevre
americano- 
sud-coreene

SEUL 26 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Kyodo Tusin, in a- 
propierea liniei de demarcație dintre 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud au 
început marți importante manevre a- 
inericano-sud-coreene. Iau parte uni
tăți de infanterie, desant, artilerie și 
forțe navale și aeriene. Manevrele 
sînt denumite ..Operațiunea tigrul 
zburător".R/O DE JANEIRO. — Cer

cetările 'întreprinse recent de 
aviatic pentru găsirea celor 
12 membri ai expediției „Fun
dației naționale pentru pro
blemele indienilor brazilieni", 
dispăruți in jungla Amazoane
lor la 31 octombrie, au infir
mai declarațiile anterioare, po
trivit cărora un avion ar li 
identificat cadavrele a trei 
exploratori în apropierea unui 
sal de indieni din tribul Alro- 
aris. Intre timp, unul din 
membrii expediției, Alvaro 
Paulo da Sili a, care s-a des
părțit de restul expediției 
înainte de 31 octombrie, a so 
sit intr-un mic orășel aliat la 
200 km est de orașul Manaus, 
punctul de plecare al exoeJi- 
liei. El a declarat că a renun
țai să participe la cercetări 
cind și-a dai scama că orice 
încercare de a intra in con
tact cu indienii este lipsită de 
șanse.

Soarta celorlalți 11 explora
tori rămfne încă necunoscută, 
deși se presupune că au că
zut victime celor două triburi 
de indieni din această /ond, 
cunoscute pentru adversitatea 
lor ia/ă de orice încercare de 
a intra In contact cu albii.

ne dolari 
1956—1967.

dere panoramica a

al

centrului capitalei

in prezent eliberate, noul pro- 
trasează coordonatele luptei 

în viitor, al cărei

Congresul național 
al Partidului Neo Lao Haksat

XIENG KHUANG 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția de presă 
Khaosan Pathet Lao, in provincia e- 
liberată laoțiană Sam Neua a avut 
loc recent cel de-al treilea Congres 
național al Partidului Neo Lao Hak- 
saL In cursul lucrărilor. Congresul 
a adoptat in unanimitate noul pro
gram politic prezentat de secretarul 
generai al Comitetului Central 
partidului, Fumi Vongvicit.

După ce relevă că în ultimii 14 
oițele patriotice au reușit să de

joace planurile S.U.A. de a trans
forma Laosul intr-o colonie și bază 
militară, două treimi din teritoriu și 
aproximativ jumătate din populație

NORVEGIA :

a:

fiind 
gram 
antiimperialisle 
obiectiv il constituie construirea li
nei |ări independente, neutre, demo
cratice și prospere. In acest scop, 
se subliniază in document, este ne
cesară realizarea unității naționale 
depline, prin mobilizarea tuturor for
țelor sociale, indiferent de naționa
litate. convingeri politice sau reli
gioase.

Pentru o etapă ulterioară, progra
mul prevede formarea unui guvern 
democratic, de uniune națională și 
organizarea de alegeri generale.

Norvegiei, Oslo.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a declarat la Miami 
(Florida) că nu va accepta nici o 
funcție în viitoarea administrație re
publicană a președintelui ales, Ri
chard Nixon.

Potrivit declarațiilor sale. Hump
hrey intenționează să-si consacre 
activitatea pentru readucerea Parti
dului democrat la Casa Albă iu 
197? e\-'H ind recenta infringere in 
alegeri prin gravele disensiuni >i 
fracțiuni din partid care au slăbit 
poziția politică a demografilor. Du
pă părerea sa, democrații vor putea 
să-și recișlige pozițiile pierdute prin 
atragerea tineretului „pentru reîm
prospătare" și elaborarea unui pro
gram acceptabil majorității alegăto
rilor.
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