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Ancheta noastră

Deservirea populației cu truse pen
tru autosifoane este de nerezolvat?
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Lo Lupeni, cu ocazia unui 
schimb de experiență, om 
auzit vorbindu-se despre sec
torul III al minei Lonea, des
pre abatajele cameră, model, 
uie acestui sector. despre 

.vitalele bune pe care le-o 
obținut.

Cu dorința de a cunooște 
mai bine acest sector, oa
menii lui, dind la o parte 
statisticile și pipăind totul la 
fața locului, au vizitat mina 
lonea. Pe șeful de sector, 
inginerul Petre Stupu, îl cu
noșteam moi de mult. Văzindu- 

intrind in birou, m-a p i
rn, • cu același zîmbet bine
voitor, caracteristic moldove
nilor, caie înseamnă ospita
litate. Și fără prea multe 
vorbe de introducere, iată-ne 
imbrăcoți. echipați cu lămpi, 
măști, gata de-a face cunoș
tință cu odincurile sectoru
lui III. Pină la orizontul 40G. 
coborim prin puțul cu coli
vii Lonea 2, iar de aici, piin 
puțul nr. 10 ajungem io o- 
rizontul 512.

— Să trecem pe la pregă
tiri. mă indeamnă șeful de 
sector.

Ii aprob, și-l urmez către 
galeriile transversale 600 și 
600 A. unde brigada harni 
cului miner Lucaci Ion, taie 
noi drumuri către cărbune 
Aici lucrul se desfășoară du
pă un plan bine chibzuit. O 
parte din oamenii brigăzii 
execută lucrările de înainta
re o galeriei 600. iar alții be 
tonează galeria 600 A.

- Timpul de lucru trebuie 
bine folosit, rostește ca pen
tru sine inginerul Petre 
pu Fac treabă băieții.

il ascult și-i citesc pe 
mulțumirea. Brigada lui 
coci rămine în urmă și 
ne continuam drumul căt.e 
puțul orb nr. 6. prin care, a- 
j’ungem la orizontul 535. ii 
prezent orizont de bază a' 
sectorului De-o lungul ga 
leriilor. ici, colo, cite doi tei 
oameni lucrează la întreține 
rea căii ferate, o susține ii 
Ne oorim cite o clîpA d^uă 
in dreptul lor, vreme in care 
șeful sectorului schimbă 
ei citeva cuvinte, le dă 
dicatii și le urează spor 
treabă.

î'' abatajul 601. șeful 
schimb Ion Rusu făcea 
melA amenajări pentru 
careo unor noi camere, 
mos oraniat. obataiul 
pregătit ca pentru inspecție. 
Si totuși lipso unui stilp a 
fost observată imediat și-n 
cuvinte puține dar convin
gătoare inginerul Stupu a 
dispus montarea lui imedia
tă Coborim din acest aba
taj și urcăm in cel cu nr. 
605 unde lucrează brigada 
condusă de Ion Cojocaru. 
Minerii nu mai pridideau cu 
încărcarea rârbunelui pe 
ciater. Coiocaru. cred unul 
dintre cei mai tineri șefi de 
brigadă, dor cu vechi stote 
de serviciu la sectorul

ll
IL _

R. SELEJAN

(Continuare In poa o 3-a)

ANUL XX 
iXXVl NR. 5943

Miercuri
4 decembrie

1968

4 pagini
30 bani

exterioară a blocurlloi 
Blc și Bid din Petro- 
brigada de zidari con- 
de Rusii Dumitru a tre-

După ce a terminal finisa 
rea 
Blb. 
șani, 
dusă
cui la o nouă lucrare. In fo
tografie : Cîmpulungeanu Teo
dor șl Bezan lacob, membri 
oi brigăzii, literind la finisa
rea blocului nr. 11.

Tovsrâșul Iconic Pâulii 
a primit delegația dc activiști 

ai C C al P € U. S.
care se află în țara noastră

Mărfi, 3 decembrie. tovarășul 
I conte Rd'itu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.G. al 
P.C'.R , a primit delegația de activiști 
ai P.C.U.S. r ondusă do S. G. Șcerba- 
kov, adjunct al Secției de ștllntă și

ințlitulii do Invătămint a C.C. al 
P.C.U.S.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., se aflâ intr-o vizită in schimb 
de experiență in tara noastră.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă tovărășească.

Sosirea în Capitală 
a unei delegații 

a Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare

La Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, marii a 
sosit in Capitol.i, o delegație a Parti
dului Socialist Italian ol Unității Pro
letare formată din tovarășii Tullio 
Vccchielti. secretar general 
P.S.I.U.P. și Pino Tagliazucchl,

bru al Comitetului Central, șeful sec
ției externe a C.C. al P.S.I.U.P.

La sosire, pe aeroportul Baneasa, 
oaspeții ou fost salutai! de tovarășii 
Paul Niculescu-MIzll. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Re
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C'.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)
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de zile bat în za-

ZILEI

Pe teme de circulație

PIETONUL Șl STRADA

decît rele

(Continuare in pag. a 3-a)
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FONDUL DE TIMP
TEZAUR CARE TREBUIE

VALORIFICAT LA MAXIMUM
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Unirea 1918
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considerîndu-se 
și de calitatea 
do conducător

V. TEODORESCU

Oaie, nu se înțelege l'd 
tribună a bunei educații, 
oust, n combaterii unor 
și conduite din viată,

Cpt. I. DURECI, 
adjunct șef de serviciu Miliția 

Petroșani

nu 
renunțe 
a unei 
compus 
iată de

partea stingă a dru- 
publice să traverse-

Sudorul Tudor Nicolao de
U.R.U.M.P. execută cu conștiincio
zitate, ca întotdeauna, o nouă 
lucrare.

O problemă, aparent minoră, care 
dă loc la multe reclamatii, este aceea 
a deservirii ncsatisfăcătoare a popu
lației cu truse pentru autosifoane. 
Pe această temă s-au scris mai mul
te articole în ziarul nostru, dar între
prinderea de industrie locală și O.C.L. 
Alimentara, interesate în rezolvarea 
problemei, n-au găsit încă modalitatea 
de soluționare satisfăcătoare a aces
teia.

In luna august a . cantitatea do 
25 000 bucăți truse prevăzute a se 
furniza lunar O.C.L Alimentara de 
către I.LL a fost realizată și depă
șită. Se părea că problema truselor 
este rezolvată. Se părea numai. Pen
tru că în lunile septembrie și ortom- 
brie prevederile nu s-au realizat. Ma
gazinele alimentare nu au mai putut

nu pot nici acum, să satisfacă ce
rințele cumpărătorilor, în timp ce la 
redacție sosesc multe sesizări pe te
ma absentei truselor pentru autosi
foane. Spicuim din citeva sesizări i

— Rugăm redacția — ne scriu mun
citorii ANDRAS 1ULIU și ----------
M1RCEA din Petroșani — 
teze 
tru c 
tităti 
losifoane. Cine se 
măsuri se impun 
rea problemei ?

— De săptămîni 
dar drumul pînă la unitatea nr. 18 
autoservire Petroșani fără să pot pro
cura truse — ne scrie inginerul 
SCHULZ A. de la C.C.V.J.

— Aproape o sută de cetățeni am 
stat de la ora 6 pînă tîrziu in fata 
magazinului alimentar nr. 18 Petro
șani așteptind să se deschidă și să 
se înceapă vinzarca truselor — ne-a 
sesizat in ziua de 16 noiembrie con-

MATEI 
să ccrce- 

i să stabilească motivele pen
ii- nu se pun în vînzarc can- 
suficiente de truse pentru au- 

face vinovat și ce 
pentru soluliona-

ducătorul auto IRIMIE IOAN — fură 
ca gestionara să ne informeze dacă 
vom putea fl servili sau nu.

Corespondentul nostru voluntar 
Ciur Ioan din Petroșani, ne-a prezen
tat si o fotografie a grupului de ce
tățeni care în ziua de 16 noiembrie 
au așteptat în fala magazinului nr. 18.

— Nu primim truse pentru auto
sifoane pe măsura cerințelor — a 
reclamat gestionara magazinului nr. 
44 din Vulcan conducerii O.C.L. Ali
mentara,- nu mai știm cum să 
năm cumpărătorii.

Situația ostfr aceeași și la maga
zinul alimentar Tir. 61 din Lupeni pro
filat și pentru punerea in vînzarc 
a truselor.

Sesizări de' acest fel a primit redac
ția și de la al li cetățeni care ne ceT 
sprijinul in rezolvarea problemei.

Iosif DAVID

Turul Văii Jiului 
cu autocarul

Luni dimineața. 34 de elev 
din clasele a 111-a A și a V-a 
A de la Școala generală nr. 
5 Petroșani, însoțiți de pro
fesoara Goldman Lucretia, au 
făcut o excursie cu autocarul 
prin localitățile Văii Jiului.

Au fost vizitate; noul oraș 
Uricani, Lupeniul (incinta mi
nei și a uzinei electrice), ter
mocentrala Paroșeni, moder
nele blocuri din Vulcan, lo
calitățile Petrila și Lonea si, 
bineînțeles, orașul Petroșani, 
cu obiectivele sale industriale 
?i lăcașele dp cultură.

Excursia, organizată in ca
drul activităților pionierești, a 
avut un pronunțai caracter 
instrucliv-educativ, de cunoaș
tere a locurilor unde elevii 
s-au născut, trăiesc si învață.

In program — piese de T. 
Brediceanu, Beethoven, Mo
zart, Grieg, Mendelhson, Haen- 
del, Bach.

Lectorate 
pentru maiștrii 
electro-mecanici

Recital 
de muzică 

instrumentală
Elevii Scolii elementare de 

muzică $i arte plastice pre
zintă azi, la ora 18, in sala 
de spectacole a Casei de cul
tură, un re muzică
instrumentală,

Printre loimele de îmbogă
țire a cunoștințelor profesio
nale folosite la E.M. Vulcan 
se numără și lectoratele pen
tru maiștrii electro-mecanici. 
Din temele dezbătute în cadrul 
lectoratului enumerăm .Insta
lația do susținere metalică cu 
stîlpi. feromatici și slîlpi
S. G.S.", .Transportorul blindat
T. R.-3, descriere, instrucțiuni 
de întreținere și exploatare", 
„Importanta respectării N.T.S. 
la instalațiile electrice'. .Ti
puri de utilaje electrice mi-

anligrizutoase". După 
;e vede, temele sînt 
legale de cunoașterea,

La Institutul de mine Petroșani, alături de studenții romani, 
învață și 18 studenti — hi a, eroicului popor vietnamez. 
Prtmul an de studii este dedicat învățării limbii române.

In fotografia noastră, un grup de studenli vietnamezi lec- 
lurind împreună lucrări scrise in limba română.

Surprizele din autobuz
Să recunoaștem că, din punct 

de vedere organizatoric, de 
un timp, poale li vorba chiar 
de 1—2 ani, mersul autobu
zelor locale nu mai dă dureri 
de cap călătorilor. Circulă su
ficiente, așteptarea in stafie 
nu-li mai pune răbdarea la 
încercare, in orele de viri nu
mărul mașinilor este mărit. 
Șoferii dovedesc polițele, idem 
taxatoarele — șl nu le mai 
auzi indemnindu-le cu „avan
sați înainte!“. De lapt. și nu
mărul reclamaliilor. adresate 
ziarului, privind transportul in 
comun a scăzut.

O nemulțumire persistă to
tuși printre pasageri. Ne refe- 
rim la starea interioară a 
unor autobuze. Este vorba de 
acelea care au tapiseria ruptă 
șl buretele pernelor rinjește 
dizgrallos printre crăpăturile

vinilinului. Banchetelor le lip
sește spătarul sau sini demon
tate cu totul, șl atunci ocupă 
locuri... De pornește mașina cu 
viteză, Încerci să le prinzi de 
bară dar mina descrie o Ira-

iectorle curioasă (pentru 
bara lipsește de mult) și vrei 
nu vrei 1// iei vecinul din la
tă In brațe, sau II dai un 
brinci; depinde de demara) șl 
raza curbei pe care o străbate 
autobuzul. Alteori ești ame
nințai cu lungirea pe podea. 
De ce ? Păi pentru că unele

podele Înseamnă bucali 
tablă ruptă și ridicată, alteori 
sini „înzestrate" cu oriiicli in 
care tocmai încape un picior. 
Și apoi cifi nu și-au rupt pan
talonii și li.șurile in lot felul 
de colturi ascuțite aliate de-a 
lungul șl de-a latul mașinii, 
Iar de ciorapi supraelastici 
jerliili in drum spre serviciu, 
piață sau cinema să nu mai 
pomenim...

încheiem adresind celor res
ponsabili cu starea autobuze
lor — tovarășilor de la I.C.O. 
— întrebarea : pe cind nu vor 
mai ii poll if i călătorii să se pre
umble cu autobuze prevăzute 
cu lei de fel de surprize ? Că 
doar aceste elemente neaștep
tate, și mai ales nedorile, nu 
fac par(e dinlr-un transport 
public civilizat...

F. CRISTIAN

folosirea și păstrarea utilaje
lor cu care este dotată E.M. 
Vulcan. Această lormă de în- 
vălămînt profesional este frec
ventată de 45 maiștri și tehni
cieni.

„Hangița 
din nou
pe scena 

Teatrului de stat
Azi la ora 19, „Hangița" 

lui Carlo Goldoni va urca din 
nou pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani. După cum 
se știe, regia-spectaco'ului es
te semnată do Mareei Șoma, 
Iar din distribuție fac parte, 
printre alții, Ștefan Ilie, Ale
xandru Codreanu, Viorica Po
pescu, Ion Roxin, Florin Plaur.

Actori 
petroșăneni 

în turneu
După ce au prezentat cite

va spectacole în localitățile 
din judelui Hunedoara, .actorii 
Teatrului de stat din Petro
șani au poposit pe meleagu
rile arădene. Luni, spectacolul 
cu piesa „O crimă perfectă" 
a fost prezentat în fala admi
ratorilor Thaliei din Lipova, 

în fata celor din

Se modernizează 
strada Cuza Vodă

Din luna trecută o formație 
lucru a Grupului i II de 

construcții Petroșani a început 
ample lucrări de modernizare 
a străzii Cuza Vodă, una din 
mult solicitatele artere de cir
culație a Petrosaniului. în pre- 

execută scarificarea 
vechi, lucrările de 

$i 
al

zenl se 
drumului 
săpături la cota proiectată 
se așterne stratul filtrant 
drumului, urmînd ca imprimă- 

să se execute asfaltarea 
pe o distantă de 400 m.

Ieri, temperatura maximă 
aerului a fost do plus 2, grade 
la Petroșani și de plus 4 grade 
la Paring. Temperaturile mini
me au fost de minus 3 , grade 

respectiv, minus 8 grade.
PENTRU URMĂTOARELE 24 

DE ORE : Vreme în general fru
moasă, cu cer mai mult senin. 
Noaptea și dimineața, ceată. 
Temperatura ușoară

Elevii din Vulcan au preamărit

In noul și modernul local al Li
ceului Vulcan, a avut loc o reme
morare lirică a evenimentelor care, 
acum 50 de ani, au dus la Unirea 
Transilvaniei cu România.

In fata unei asistente numeroase, 
despre importanta acestui act istoric 
a vorbit eleva Brînzan Rodica. Mai 
multi elevi au recitat poezii, care 
preamăresc Unirea de la 1918, iar 
corul școlii a intonat cinlece patrio
tice. Elevii-spectatori au audiat poe-

ziile : „Noi" de Octavian Goga, „Cim- 
pia libertății" de Șt. O. Iosif, „Ce-li 
doresc eu tie" de Mihail Eminescu, 
recitate, in ordine, de către elevele 
Hozu Amelia. Mera Estera și Huru- 
ială Liana. In alternantă cu recită
rile, corul a interpretat cînlecele: 
..Trei culori', „Pui de lei" și altele, 
iar în încheiere a executat frumoasa 
melodie „Hora Ardealului", al cărui 
text, semnat do Andrei Mureșanu 
1848, exprima tendința de unitate 
neamului românesc.

Recent, o revistă magazin repro
ducea o fotografie dintr-o altă tară 
care reprezenta niște copii îmbrăcati 
in pelerine galbene pentru a putea fi 
observați mai bine și protejați de 
către conducătorii auto. Cu alte cu
vinte, ultimii sînt obligati să aibă 
grijă de integritatea fizică a copiilor- 
pietoni.

Ideea ni se pare salutară, însă nu 
se prea poate concepe ca oamenii 
maturi să fie îmbrăcati toii în pe
lerine galbene pentru a fi protejați! 
Normal, cum spunea un bătrîn, pie
tonii trebuie să se păzească singuri, 
lespectînd regulile de circulație, tot 
atît de valabile și obligatorii ca și 
pentru conducătorii auto.

Ne-am obișnuit ca drumurile pu
blice să aibă un aspect plăcut, mo
dern, indicatoarele de circulație să 
facă parte din aspectul general al 
localităților. Și totuși, accidentele 
nu sînt înlăturate total.

Vina — susțin aproape toii — a- 
parline conducătorului auto neatent, 
obosit, uneori în stare de ebrietate, 
sau cu autovehicolul prezentînd de
fecțiuni tehnice. Da, de multe ori, 
vina aparține într-adevăr conducă
torului auto. însă, trebuie să o spu
nem de la bun început că uneori 
vinovali sînt și pietonii.

în fond pietonii sînt mult mai in- 
disciplinali și încalcă mult mai des 
regulile de circulație. Să ne imagi
năm cazul, frecvent dealtfel în ca
drul municipiului Petroșani, cind

pietonii traversează strada citind 
ziare sau reviste, sau preocupați de 
cine știe ce gînduri. Dar, din păcate, 
acestora măi puțin li se atrage a- 
tenlia de către agenții de circula
ție, sau de către ceilalți pietoni mai 
conștienti de pericolul pe care-l 
prezintă traversarea neatentă a stră
zii și prin alte locuri 
permise.

Să ne imaginăm un 
auto ciiculînd cu mașina 
Fără discuție, acesta ar 
nebun. Dai 
așa, care < 
fluierul 
diat, coboară de la volan și prezintă 
actele, deci cel puțin pentru un timp 
respectă unele norme de circulație. 
Face acest lucru, 
responsabil de fapta 
pe care o deține, 
auto.

Cum va reacționa 
milițianului un pieton

...Care a avut loc la Petroșani, in 
sala Casei de cultură, a inceput cu 
aceeași mate Inlirziere ca și cea 
de la Petrila. De la inceput, deci, 
un initial punct comun. Și nu ulti
mul I Ceea ce. in principal, s-a re
marcat. în întrecerile etapei a ll-a 
a Festivalului muzicii ușoare, a fost 
faptul că cei „însemnați" in prime
le noastre notații cu tibișirul pen
tru „deieclluni tehnice' s-au cer
cetat urgent. De lapt nici nu era 
greu. Au fost doar încercări de a s • 
sări peste „calul" admisibilului I O 
singură excepție: adulata publicului 
pelroșănean, formația .Color' 
vrea, in luplul capului, să 
la „promovarea" pe scenă 
bucali muzicale (pe un text 
de doi comnonenti al săif 
care întreg juriul a manifestat opo- 
nerdă. Schimbi nd doar titlul mesei 
fain .^tetele mele" in „Părul meu') 
n-au incul altceva decît să întă- 
iea.se- convingerea colectivă că e- 
ducotîa membrilor formației noate fi 
pusă, in continuare, sub semnul în
trebărilor I 
scena e o 
a bunului 
mani testări 
total contraindicate ?

C^i doi solist) ' ocali, care la Pe- 
frila an considerat că melodiile im
puse de juriu sînt .banalele' (Ristea 
Marian de la Lupeni si Știr Gheor- 
ghe de la topea) și-au revenit la 
normal, alerundu-si si ei bucățile 
dintre cele indicate. Si n-au cinlal 
moi rău. Dimpotrivă '

Solistul Udroiu Nicolae (Vulcani 
și-a corectat contorsiunile trunuhii 
si. devenind mal sobru a plăcut mai 
mult.

Condițiile acustice excelente, mij
loacele de tinere a legăturii scenâ- 
sală mult mai sensibile, au făcut 
ca în întrecerile de la Casa de cul
tură defecțiunile scenice de orice 
gen so apară mai preqnanl în re
lief, sa fie mai vizibile. Si, poale 
acest lucru n-ar li fost chiar in așa 
măsură în defavoarea calității, da
că cei de pe scenă ar fi știut cum 
să mînuiascâ microfonul. Așa insă, 
unii soliști au fost ajutați, alții de
zavantajați. publicul aslslind și la 
comiterea unor strid^ie sfciilnare 
pentru ureche...

Toi în atari condiții ^-a făcut din 
plin vizibilă și necunoașterea de 
către cîliva dintre soliști a tehnicii 
interpretării unei melodii. în care

conducător 
pe trotuar! 

fi socotit 
dacă totuși s-ar intîmpla 

ir fi reacția lui cind aude 
milițianului ? Oprește ime-

insă Ia- fluierul 
care merge 

pe mijlocul părții carosabile a stră
zii ? Fără îndoială, nepăsător, își va 
continua drumul deși știe că lui îi 
este adresat semnalul. Dacă este 
oprit — vociferează, iar mai apoi va 
pleca cu sentimentul că a fost ne
dreptății. Si totuși victimele majori
tății accidentelor do circulație sînt 
pietonii.

Respectarea regulilor de circulație 
presupune o comportare civilizată 
din partea tuturor acelora care 
folosesc drumurile publice. Există 
în acest sens obligativități legife
rate. Astfel ari. 63 din H.C.M. 
772/966 prevede o serie de indicații 
pentru pietoni : să circule numai pe 
trotuare, sau pe potecile laterale 
ale drumurilor publice, iar în lipsa 
lor pe 
murilor 
ze străzile numai prin locurile unde 
sînt Indicatoare sau marcaje pentru 
trecere pietoni etc.

la

I
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producției și a muncii ore 
co unul dintre obiectivele 
sole primordiale utilizarea cu 
eficiența maximă a timpului 
de lucru. In acest sens, in 
toate unitățile economice 
din Voleo Jiului, sou in o- 
proape toote, s-ou făcut stu
dii, ou fost stabilite măsuri 
care să concure la îmbună
tățirea coeficientului de pre
zență, a indicelui de utiliza
re o timpului de lucru. Redu
cerea obsențelor nemotivate 
și o învoirilor, aprovizionarea 
ritmică cu vagonete goa
le (in cazul exploatărilor 
miniere) și materiale, îmbună
tățirea asistenței tehnice, sini 
cîtivo din factorii care acțio
nează asupra folosirii eficien
te o timpului de lucru. Creș
terea producției, sporirea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost recla
mă utilizarea deplină a fon
dului de timp la locul de 
muncă de către fiecare corn- 
Donenl ol formației de lucru 
respective.

în pagina de față relatăm 
citevo aspecte de la unități
le economice din Valea Jiu
lui privind folosirea timpului 
de lucru.

FONDUL DE TIMP
TEZAUR CARE TREBUIE

VALORIFICAT

LA MAXIM IM
H

or tarii care trăgeau. în acel timp, din 
greu și pentru eh alții — pentru ne- 
executări de ordine, atitudini necu
viincioase, intrări In subteran fără 
mască de aulosalvare, necontrol șl 
nesiipraveghcre corespunzătoare a 
fronturilor de lucru ele. Mulțl au fost 
găsiți 'dormind în timpul serviciului. 
Aii fost și razuri cînd omul a venit, 
s-a pontat și a plecat fain-lrumos a- 
casfl... Sau, în loc s3 fie găsit la 
front, o fost „deranjat” In timp ce 
culegea bureți în pădure (I)

Ceea ce i mai trist e că printre 
risipitorii de timp (șl de ton*’ de căr
bune) aminfili se Inlîlnrsr chiar șl 
unii maiștri (notăm fugitiv, pe Ionică 
Gheorglie și Iiiliu Torbk). Ce exem
plu mai pol ei să (le pentru oamenii 
din subordine ?

N-nm recurs la o redare nominală 
completă. Găsim de cuviință că ci
frele indicate sini suficiente pentru 
n determina factorii do răspundere 
să le pună la Inimă — ca să spunem 
așa —, să avertizeze asupra conse
cințelor nedorite pe care le poate a- 
vea încălcarea normelor do muncă 
și să-și impună, rafpqorir punctul de 
vedere.

Conducerea minei, organizațiile de 
partid, personalul tehnic și Ingineresc 
trebuie să-și amplifice eforturile 
trn crearea unui climat in care 
pcclarea programului de lucru 
disciplinei sa primeze.

Din discuția avută cu inq.
Surulesctl, șeful exploatării, a reeșil 
că mai sînt. încă, și alte „supape" 
cu pierderi nepermise de timp pro
ductiv : greutățile întimpinale in pro
curarea anumitor materiale de masă 
(de exemplu, cimentul — „și avem 
trei puțuri în săpare"...), amplificate

a 
nu 
în-

pen- 
res- 

șl a

Dan

Dintre brigăzile minei Ani- 
noasa care au obținut in ulti
ma \ remc lezullate de seamă 
în activitatea de producție se 
detașează cea condusă de ti- 
nărul miner Dumitru Octa
vian. Ea a fost alcătuită la 
Începutul lui aprilie a.c. cu 
prilejul punerii in exploatare 
a abatajului cameră nr. 3 de 
la sectorul 1. în cele opt luni 
de muncă, noua brigadă a reu
șit să extragă 2 200 lone de 
cărbune peste sarcinile de 
pian și să sporească producti
vitatea muncii de la 5.50 tone 
la 6,60 tone pe post. Dar fap
tul cel mai revelator e mo
dul exemplar in care compo
nența acestei brigăzi respec
tă disciplina de producție. Es
te vorba de atenția deosebită 
ce se acordă armării care tre
buie tăcută suplimentar, finind 
cont de faptul câ abatajul se

Cînd justificările
poartă amprenta superficialității

53

Exemplul 
unei 

brigăzi
află Intr-o zonă de laminare 
și. apoi, de ordinea și curățe
nia de la locul de muncă.

După părerea, atil a șefului 
de brigadă, Dumitru Octavian, 
cit și a ortacilor săi, hotăriloa- 
re pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor sint unitatea co
lectivului, priceperea și hăr
nicia lui. aprecierea și stima 
de care se bucură conducăto
rul lui.

Condus de acest principiu, 
șeiul brigăzii a reușit să În
chege un colectiv capabil, să 
facă față oricărei situații, in- 
diierenl de gradul de diiicul- 
late a) acesteia, cu toate că 
briqada era formală din oa
meni veniți de la diverse for
mații de lucru. El a repartizai 
sarcinile după priceperea, ap
titudinile și forțele fiecărui 
mr-mbru al brigăzii, fără a 
scăpa vreun amănunt din com
plexul de aspecte ale muncii 
in abataj, prelinzind — in a- 
celași timp — îndeplinirea 
coractA si completă a sarci
nilor repartizate. Pe lingă an
trenarea tuturor membrilor 
brigăz.ii inh-un ritm susținut 
de muncă, s-a pus capăt si ab- 
senlărilor nemotivate. înlirzie- 
rilor de la lucru, părăsirilor 
de front premature, nepăsării 
fată de întreținerea uneltelor 
și utilajelor, ele.

Se constată, deseori, că ne- 
realizarea sarcinilor de plan 
este pusă de unele brigăzi pe 
seama condițiilor tectonice șl 
a altor greutăți intimpinale, 
he ele de transport, electro
mecanice. de aprovizionare cu 
materiale șl vagonete goale 
ele. Pentru brigada condusă de 
minerul Dumitru Octavian, alit 
condițiile tectonice cit șl difi
cultățile amintite — In jurul 
cărora se face atfta 2arvă — 
nu sini de neînvins și ele nu pot 
constitui cauza esențială a u- 
nui eventual insucces. Totul 
este, în ce măsură înclinarea 
spre neglijentă și comoditate 
este anihilată prompt de spiri
tul de inițiativă șl hotărîrea 
neclintită de a duce angaja
mentele asumate plnă la în
deplinirea lor integrală. Ac- 
ționfnd de pe această poziție 
brigada condusă de tlnărul mi
ner Dumitru Octavian se bu
cură de aprecierea Întregului 
colectiv al sectorului 1 șl al 
minei Aninoasa.

Constantin DANILA 
mina Anioasa

La extracția de cărbune, desl sec
toarele II șl IV ale E. M. Lonea sini 
rămase în urmă cu 2 236 tone, res
pectiv, 1 909 tone, prin eforturile de
puse de celelalte sectoare, s-a reali
zat un plus de 11 690 tone, care pînă 
la sfîrșitul anului va crește cu si
guranță. Productivitatea muncii a 
sporit cu 34 kg/post, iar la prețul de 
cost s-au înregistrat economii în va
loare de peste 500 000 lei. De remar
cat și calitatea bună a cărbunelui 
brut.

Aceste rezultate puteau fi și mai 
bune, dacă întreg colectivul minei 
ar fi militat cu mai multă perseveren
tă pentru utilizarea judicioasă a tim
pului de lucru, pentru înlăturarea ri
sipei de timp. Indicele de utilizare a 
timpului de lucru, la E.M. Lonea, 
a fost pe primele 9 luni din acest an 
de 92.7—92,8 la sută, in luna octom
brie coborind pină la 91 la sută.

Cauzele care ■ au influențai nega
tiv folosirea forței de muncă la mi
na Lonea sînt multe.

In primul rînd trebuie semnalat 
numărul mare de absente nemoti
vate și învoiri, care după 10 luni au 
ajuns la 2 056, respectiv, 3 011. De 
menționat că în timp ce absentele 
nemotivate au crescut sensibil dc la 
un trimestru la altul, cel al învoiri
lor, a avut o creștere relativ mare, 
de la 454 în trimestrul 1, la 832 în 
trimestrul II, și 1 143 în trimestrul 
III. tar în luna octombrie învoirile 
au ajuns la 582.

Această creștere a învoirilor re
flectă ușurința cu care în cadrul 
E. M. Lonea se acordă motivarea ab
sentelor nemotivate, ori se aprobă 
lipsa de la lucru. Fără să mai facem 
nici un calcul, putem afirma că cele 
5 067 absențe nemotivate și învoiri 
înseamnă cel puțin lot atîtea tone 
de cărbune care n-au fost extrase, 
înseamnă poate rămînerea sub plan 
a sectorului II și mai ales a secto
rului IV.

Aceasta situație necorespunzăloare, 
impune măsuri hotărîte, atît din par
tea comitetului de partid al minei, a 
comitetului sindical, cit și a condu
cerii minei și conducerilor sectoare
lor.

Risipă de timp, neconsemnată insă 
în nici o statistică, se face și în ca
drul brigăzii în timpul lucrului. Lipsa 
de materiale, de vagonete goale, de 
îndrumare tehnică corespunzătoare, 
duce nu de puține ori la nercaliza- 
rea planului de către brigăzi, la chel-

tuieli neproductive care diminuează 
realizările întregului colectiv de aici. 
Astfel, în trimestrul Ill, în medie 13 
brigăzi, din -18, n-au realizat planul, 
jln luna octombrie, n-au realizat pla
nul 12 brigăzi. Lunar, șefii de sec
toare justifică neindeplinirea planu
lui de către brigăzile în cauză, dar 
de cele mai multe ori. justificările 
sînt subiective, ele nu reflectă răs
punderea celor puși să îndrume și să 
supravegheze bunul mers al procesu
lui de producție.

Iată cîteva exemple de asemenea 
justificări, din partea conducerilor 
sectoarelor, pe luna octombrie a. c. 
Niculescu Alexandru de la sectorul 
IV a rămas sub plan cu 25 la sută, 
în preabatajul 403—402, din cauza 
nerespectării direcției, fapt ce a de
terminat modificarea susținerii. Nu 
se pomenește însă nimic de maiștrii 
care au controlat această lucrare de 
două ori pe schimb și care în ultimă 
Instanță se fac fără doar și poate 
vinovali de această situație.

De la același sector, brigada din 
galeria direcțională de la orizontul 
475, condusă de Molnar Traian a 
rămas sub plan cu 27 Ia sută din 
cauza insuficientei aprovizionări cu 
materiale. Si în acest caz, ar mai fi 
de adăugat slaba preocupare a maiș
trilor, a șefului de sector fată de 
această brigadă.

Apar de-a dreptul hazlii argumen
tele aduse de sectorul I pentru moti
varea nerealizăril planului de către 
brigada condusă de Aprofiri Ion. A- 
ceasta a rămas sub plan, după cum 
se susține, din cauză că s-a 
umed, iar perforatoarele au 
nat defectuos.

împotriva unor asemenea
ne, care duc la pierderi considerabile 
de timp, la obținerea unor rezultate 
slabe de către unele brigăzi, trebuie 
luptat cu consecventă, toii factorii 
de conducere ai minei avind obliga
ția să depună eforturi susținute în 
acest scop.

Risipa de timp aduce încă însem
nate prejudicii în activitatea de fie
care zi a brigăzilor, sectoarelor și 
minei.

Folosirea mai completă a timpului 
de lucru ar duce cu siguranță la ob
ținerea unor realizări pc măsura po
sibilităților, la îmbunătățirea tuturor 
Indicatorilor tehnico-economici.

probabilă: Omul îi zice din vioară, 
e component al unui taraf. Printre 
dezorganizatorii procesului de pro
ducție se numără și electricianul Be- 
nca Teodor (16 ncinolivate). vagone
tarul Șindelaru Vasile (13). Muntea- 
nu Mircea (16), lăcătușii I-Iolman Ni- 
colae (12) și Sloi Nistor (11), vago
netarul Boabă tullcă (H), lemnarul 
Moca Petru (10).

Să vedem în ce măsură este folo
sit, la sectorul I al minei Uricani, 
timpul efectiv de lucru. In acest sens 
există o sursă sigură de documentare : 
cartea de sancțiuni. De acolo rezultă 
că din cele 119 sancțiuni aplicate în 
acest an, în jurul a 30 au fost date 
pentru părăsirea locului de muncă, 
dormit in mină, nefolosirea celor opt 
ore de muncă. Tată și ..eroii": lăcă
tușii Nebunu Alila, Raliu Alexandru, 
Roșu Stelian — sancționați pentru 
nerespectarea programului de mun
că, electricienii Benea Teodor și Pop 
Teodor, din nou lăcătușul Ratiu A- 
lexandru, artificierul Romoșan Nico- 
lae. minerii Blănării Constantin. Pă
dure Ion șl Gimpoieșu Constantin

pentru că au fost găsiți dormind în 
mină.

Este adevărat, sectorul I a cumulat 
un spor de peste 5 000 tone de căr
bune. Randamentul planificat a fost, 
de asemenea, întrecut. Doar la pre
țul de cost s-a înregistrat o depășire 
de 250 000 lei. Deci, se poate înțe
lege ce rezultate ar fi obținut colec
tivul dacă disciplina, întărirea ei, ar 
fi constituit o preocupare continuă. 
Că nu a fost așa. rezultă și din de
clarația șefului de sector, tov. Rugină 
Miluță.

— Grupele noastre sindicale nu in
tervin cu suficientă operativitate a- 
tunci cînd au loc abateri de la dis
ciplină. Snun asta în ideea că efec
tul sancțiunilor pe care le dăm pe 
linie administrativă are totuși o li
mită...

In orice caz. sintem holăriți să fim 
și mai exigenti fală de manifestările 
de indisciplină, să facem mai 
pentru educarea personalului 
subordine.

de nopredaroa In întregime a rampe
lor de descărcare, ca si deficientele 
legato de transportarea muncitorilor 
(o cazul să se impulsioneze execu
tarea podului de peste Jiu si lucră
rile de amenajare a drumului, pen
tru a se putea interveni în scopul 
stabilirii curselor auto cu carat Ier 
regulai pînă în Incintă).

în încheiere, să redăm părerea pri
vind problema pe care o analizăm a 
ing. Viorica Davidcscu. șefa servi
ciului organizarea muncii : Aprovi
zionarea cu materiale necesare 
fronturilor de lucru subterane 
mai consțituie o problemă. S-an
ființai echipe speciale în sarcina că
rora Intră aprovizionarea de-a lungul 
întregului itinerar. Se economisește 
limp, forțele dc muncă nu mai sînt 
dispersate care încotro, acum nu mai 
pol fi întilnili la suprafață In tim
pul schimbului, șefi de brigadă sau 
chiar maiștri, preocupați de urgenta
rea dirijării materialelor la ori. Tot 
potențialul acestora e valorificai in 
abataj Dar va trebui să se acorde 
un plus de atenție supravegherii a- 
sistentei tehnice a locurilor de mun
că. Oamenii trebuie (Scuti să înțe
leagă că fiecare clipă e prețioasă. 
Sarcinile de producție sini in conti
nuă creștere si revendică această e- 
xigență".

Iată, prin urmare, că printre mul
tiplele probleme pe care le are de 
rezolvat, colectivul de muncă al mi
nei Paroșcni trebuie să găsească și 
cea mai bună soluție pentru utiliza
rea cit mai eficientă a -fondului de 
timp — pirgliie esențială io valoriîi- 
carea deplina a capacităților nro- 
ducție.

Traian MULLER

A

In căutarea leacului pentru
bolnavele închipuite

F.

perforat 
funcțio-

fenome-

R. SELEJAN

mult
din

V.

Să se închidă „supapele"

Este un lucru arhicunoscut că u- 
tilizarea rațională a fondului de timp 
disponibil poate și trebuie să consti
tuie una dintre1 rezervele interne de 
seamă ale creșterii volumului de pro
ducție. Și tot atit de bine știm că 
această posibilitate nu este încă pe 
deplin valorificată de către colecti
vele de lucru ale exploatărilor noas
tre miniere.

Să luăm cazul minei Paroșenl. Pe 
primele 10 luni scurse din anul cu
rent. prezența la lucru în cadrul sec
toarelor I (producție), II (deservire) 
șl III (investiții) a fost de numai 83,3 
la sulă, 87.2 la sută, respectiv, 86 
la sută. Indiferent cit peste 90 la sută 
își propuseseră să realizeze, cert este 
că aceste cifre nu reflectă poten
tele reale ale colectivelor în cauză. 
Si nu trebuie pierdut din vedere 
faptul că cel mai mic coeficient este 
înregistrat tocmai la sectorul cu prio
ritate in asigurarea cantităților de 
cărbune planificate. Explicabil dacă 
socotim că, în aceeași perioadă, pos
turile lipsă cumulate la sectorul pro
ducție, datorită concediilor de boală, 
se ridică la 6 106, întrecînd categoric 
pe cele ale celorlalte sectoare luate 
împreună; dacă reținem că numărul 
nemolivatelor este aici aproape dublat 
[1 371, față de 745 ale sectoarelor 
de deservire și investiții). Explicabil, 

justificabil. Deși mina are

dispensar, muncitorii procură certi
ficate medicale din alte părți. De 
ce ? Pentru că dispensarul minei nu 
dispune de personal medical (!) In a- 
ceste condiții nu se poate realiza un 
control asupra foilor de boală, eli
berate — parcă — cu prea multă 
ușurință în anumite cazuri. Oare să 
nu existe nici o soluție rezonabilă în 
această privință ?

..Relativ ' la absențele nemotivate 
— ne-a declarat ing. Aurelian Gro- 
su, șeful sectorului I producție — 
avem multe necazuri. Pentru acest 
motiv am hotărît peste 150 desfaceri 
de contracte de muncă de la începu
tul anului. Trebuie să ne mobilizăm 
forțele cu mai multă perseverență 
în scopul lichidării tuturor cauzelor 
care au concurat la rămînerea minei 
sub plan, lună de luDă".

Dar nu numai absentele de la lu
cru trag greu in balanță, ci șl tim
pul afectat activității de producție, 
dar nefolosit la eficacitatea scontată.

Avem in fală un adevărat pomel
nic", pagini liniate frumos, cu ..con
tinuări" de rigoare, cu nici mai mult 
nici mai puțin de 156 pozițiiI Ni se 
„prezintă" sancționați» sectorului I 
producție: unii — pentru întîrzieri 
repetate de la serviciu, părăsirea lo
cului de muncă, plimbări nitam-nisaxn 
prin incinta minei cînd — normal — 
trebuiau să fie jos, in ort, alături de

Lui nd in considerație faptul că bi
lanțul primelor 10 luni ale anului 
în curs indică la F.F.A. „ViscQza" o 
utilizare in proporție de numai 92,1 
la sută a timpului de lucru disponi
bil, rezultă, din capul locului, exis
tența unei rezerve incontestabile de 
creștere a volumului producției, a 
productivității muncii. Nefolosirea 
productivă a unui procent de 8 la 
sută din timpul de lucru este o con
secință — în primul rînd — a nu
mărului mare de concedii de boală 
(insumind 94 030 ore-om. in li
mitele perioadei 
raportăm), 
ore-om) și 
nului, din 
operat 19 
muncă.

Deoarece finisajul-textil. secție cu 
un procentaj de 90 
line „recorduri" la 
sus, ne-am adresat 
pundere de aici.

Ing. Maria Florescu, șefa secției i 
„Cele 8 ore, respectiv. 6 ore pen

tru personalul cu program redus, cău
tăm să le folosim la maximum. Am 
reușit să curmăm plimbările de la o 
secție la alta, discuțiile inutile în 
timpul lucrului. S-a actional cu re
zultate bune imediate împotriva în- 
lirzierilor de la serviciu. Predarea 
schimbului se face corect, la locul de 
muncă, se raportează defecțiunile, se 
iau măsuri operative pentru înlătu
rarea lor".

Erna Farcaș, maistru principal:
„Media absenlărilor din cauze (pen

tru anumite persoane a se citi pre
texte) de boală e mare. cca. 12 la 
sută. Conducerea secției, ajutată de 
organizația de partid, a arătat în re
petate rinduri muncitoarelor secției 
cile prejudicii aduc... capriciile unor 
salariati in activitatea de producție. 
S-a ajuns la concluzia că are o deo
sebită eficientă controlul inopinat, e- 
fcctuat periodic (aproape săptămînal) 
la 
zi

ore-om, in
la care ne 

nemolivate (cca. I 200 
învoiri- De la începutul a- 
pricina nemolivatelor, s-au 
desfaceri de contracte de

la sută femei, de- 
..probele" de mai 
factorilor de răs-

domiciliu. Un exemplu: într-o 
— recent — în urma unui aseme-

nea raid, II abonate la fol de boală 
s-au însănătoșit brusc (!)".

Din scriptele secției extragem cî
teva cazuri:

Elena Plușlea, numai intr-o singu
ră lună din primele 10 care au tre
cut din acest an nu a prezentat cer
tificat de boală.

Nici Elena Butnarii» nu s-a lăsat 
mai prejos: în 9 luni, tal atîtea foi 
de boală Perseverentă, ni» fleac j 
Luni la rind, și-au scos certificate 
medicale Maria Dădutcscu iuliana 
Trifan și Victoria Puiu.

Ni se relatează cazuri ci nd mun
citoare cu foi de boală, n au fost 
găsite nici internate in spital și nici 
acasă. Unde credeți că se aflau ? 
Ba la coafor, ba la film, ba după 
cumpărături. Nu sini îndreptățite să 
se revolte colegele de secție ale a- 
cestor plimbărețe ?

Organizația de partid, conducerea 
tebnico-administrativă, biroul grupei 
sindicale vor trebui să întroneze în 
această secție un curent de opinie 
cu însușiri... lecuitoare pentru aceste 
bolnave închipuite, în așa fel incit 
să se excludă complet posibilitatea 
„recidivei".

In altă ordine de idei, din convor
birea avută cu ing. Rodica Tatulicl, 
șefa serviciului tehnic, am dedus că 
nu o dată se înregistrează însemnate 
pierderi de producție datorate între
ruperilor destul de frecvente de cu
rent. Fondul de timp este afectat de 
scăderi considerabile prin surplusul 
de lucrări de reluare a procesului de 
producție (în special la instalația fi
latură).

înainte de a încheia aceste rinduri, 
subliniem necesitatea continuării și 
înmulțirii inițiativelor țintind la folo
sirea cît mai rațională a fondului 
de timp disponibil Realizarea, prin 
urmare, in bune condition'» a tutu
ror indicatorilor tehnici și economici, 
rentabilizarea activității fabricii, sînt 
condiționate și de îmbunătățirea ra
dicală a indicelui de utilizare • tim
pului de lucru.

T. M.

în drepturi

In zece luni din acest an, la mina 
Uricani s-a realizat un coeficient de 
prezență de 83,85. Pentru activitatea 
din subteran, acest coeficient coboa
ră chiar la 82.66. Aceasta a determi
nat realizarea unui indice de utili
zare a timpului de lucru dintre cele 
mai scăzute pe combinat: 91,49. In
tre cele trei sectoare productive ale 
exploatării, sectorul I a contribuit 
substanțial la diminuarea Indicelui 
de utilizare a timpului de.lucru. A- 
cestuî sector îi aparțin 27 la sută 
din nemotivalele exploatării, un sfert 
din motivate și 29 la sulă din zilele 
de boală.

Ce denotă aceste cifre? Pe de o 
parte o slabă muncă de educație du
să printre salariati» sectorului, Iar

pe de altă parte, o exigentă mai scă
zută în acordarea învoirilor. Accen
tuăm asupra acestui fapt pentru că 
1 358 de posturi au fost pierdute 
prin absente nemotivale și motivate 
în condițiile în care sectorul a dus 
lipsă de oameni, cel puțin în 7 luni 
din acest an.

Unul dintre angajații sectorului I, 
muncitorul Coli Alexandru II, deține 
tristul record de a fl cumulat în a- 
cest an cel mai ridicat număr 
absente din întreaga exploatare: 
mai puțin de 69 (I) Te așlepli ca 
unor asemenea salariati încurcă-lume 
să li se fi desfăcut de mult contrac
tul de muncă. Alexandru ,.al ll-lea“ 
s-a ales doar cu o sancțiune, iar co
misia de judecată l-a... Iertat Scu2»

LOC DE CONCLUZII
Despre modul cum este utilizat, sau mai bine 

mice s-au tras destule semnale de alarmă prin care se

zis cum nu este utilizat timpul de lucru în unitățile noastre econo- 
cereau măsuri de îndreptare a situației. în unele unități (E.M. Lo-

neo) absențele nemotivate au scăzut, dar a crescut numărul învoirilor fapt ce ne îndeamnă să credem că aici s-a schimbat 
macazul, dar nu pentru o intoorcere radicală spre bine, ci, olegindu-se linia celei moi mici rezistente. S-o focul inca prea 
puțin pentru urmărirea activității brigăzilor, in sonsut că n-o fost stUdială îndeajuns componența lor. condițiilo do lucru, 
precum și modul in care acestea sînt aprovizionate cu materiale și vagonete goale. Situația este valabilă pentru toote mi
nele din bazin, fiind lefloclată pe deplin de modul superficial in care sectoarele justifica la sfîrșitul lunii rommerea sub 
plan a unor brigăzi. De asemenea, unoori din cauza asistenței tehnice incompetente, unele lucrări sini de slabă calitate, -e- 
cesitînd modificări ulterioare, care consumă din fondul de timp ol brigăzii destinat oltor lucrări.

Concediile medicale nu sini inlotdeauna motivate cu obiectivitate. Un caz semnificat», în acest sens il prezintă un 
muncilor de la mina Paroșeni care in decurs de 10 luni din acest an a obținut 17 certificate medicale, cu 11 dragnost.ee 
Și asemenea cazuri nu sini unice. So inlimplă adeseori ca cei aflați in concediu medical, în Ioc sa se troleze. au fast găsiți 

efdctuînd alto servicii.
Acțiunea pentru creșterea fondului de timp, folosit în exclusivitate Io locul de muncă, trebuie continuata cu noi mul

tă perseverență, acționindu-se la timp atunci cînd se constată anumite deficiențe. Organizațiilor de partid, eonducenlor 
unităților economice din municipiul Petroșani, le revine sarcina să acorde mai multă atenție acestui însemnat factor 

timpul de lucru.
In acest scop este necesar ca acțiunea de 

multilateral problema utilizării timpului do lucru, 
cesului de producție, să se caute soluții eficiente 
productivă a timpului.

Problema rămîne însă nerezolvată, ea fiind

organizare științifică a producției și a muncii să cuprindă 
să se facă analize amănunțite asupra desfășurării anumitor 
care, aplicate să contribuie efectiv la creșterea indicelui

o importantă rezervă internă încă insuficient valorificată.

mai ferm și 
faze ale pro- 

de folosire

dragnost.ee
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loc intre soliști s-ar 
l.oșnllă Vlorel de la 
cu „Shacke 1101100" 
la început. Urmează,

recomandăm formațiilor particl- 
repe- 
spe- 
care

>roptat cu \ anele de min
are de mașină și zdronc 

recipientul. I -a învăluit tn 
misă. Incit mull limp nu *» a 
» uzul omul scuturat de pral. 
Pe I.acatoș Zoltan n-are cine I 
scutura* de asllcl dc oblce- 
iri II

Deservirea populației cu truse pen
tru autosifoane este de nerezolvat? MIERCURI 4 DECEMBRIE

împărțeală 
consistentă

tentă. Daci) Pintilic Glreorghe 
a dei enll nesățios de scandal 
plnă st-n cantină.. O spălă tură

Pintilie 
câu) la c 
BCl/VUl M

ii a a ciul In 
angajai ta șanlfe- 

url- 
s-o 

mai 
dus 
Dur

Cum o luat 
la resloutant 
re o Mul 
de țuică, s-a 

>nsl rudarilor,
ice. Vărlnd mLi- 

maso. i s-a purul că 
p uită urii In 91 deși 
ică nu,., zburătoare.

1 luai o si zdranc cu ca de 
?te fnclnlal de ispravă a 
•ercal" rezislenla ailor lăț

irii din cantină Celor care 
■au atras aleMia că farfuriile 
sparte cumpărate de el,

le-a II.. înjurături și
oumn enit Insd $/ lui

tmnărteală". A cin- 
mal Cunsis-

ral" Lupeni.

rea Și ponte <

• * -

O e

lin cadru din
iilmnl italian în
culori „Opera-
ti unea San Gen-
naro" care ru-
loază. intre 4 și
8 decembrie, la
cinema „Cullu-

OMUL
(Urmare din pag. 1)

monta o armătură in cealal
tă aripă. Și schimbul urmă
tor aveo nevoie de cărbune. 
Din nou am remarcat mo
dul in core .șeful sectorului 
a dat indicații, a discutat cu 
oamenii, s-o apropiat de ei. 
Simțeam cum intre el și cei 
din brigada lui Cojocaru s-a 
țesut acea înțelegere de res
pect reciproc de coloborote 
deolină, canalizată spre a- 
celașî scop : realizarea rit
mică a planului de produc
ție. Aceleași sentimente le-am 
trăit și în obatojul 606, în 
care iși desfășoară activita
tea brigada condusa de Ion 
Solovan.

Și. la întoarcere, po gale
riile orizontului 535, acum 
fremătînd de trenurile care 
purtau către ziua vogonetele 
încărcate cu cărbune, pe fa
ța șefului sectorului III de 
la mina Lonea, citeam re
vărsarea mulțumirii.

La început, :noînte de a 
intra în mină, intenționam 
să scriu despre sectorul iii 
altceva. Dar după cele cite- 
va ore petrecute în adine cu 
inginerul Petre Stupu. vreme 
in care am urmărit și-am 
simțit felul în care acesla 
înțelege să muncească cu 
oamenii pe care-i conduce, 
mi-om schimbat hotorireo. 
Trebuie să scriu ceva des
pre acest om mi-om zis. Des
pre ocest șef de sector care 
a reușit prin metode simple 
să fie respectat, să se facă 
simțit mereu, oriunde în o- 
dinc unde oamenii ii oș- 
teoptă prezența. Căci după 
felul cum si-o format colec
tivul, acesta îi oude mereu 
vocea, și-l simte alăturea, se 
bucură cind șeful lor îi do
jenește si le mulțumește in 
acelor.' timp Mineritul e șl 
artă. Dor munco cu omul e 
adevărata ortă. Si in aceas
tă privință inginerul Petre 
Stupu a reușit pe deplin 
Aceeași părere au împărtă
șit-o despre el șl secretarul 
comitetului de partid al mi
nei Lonea, și președintele co
mitetului sindical.

In oceastă ordine de idei, 
nu pot decît să-i urez aces
tui destoinic șef de sector, 
mult, mult succes în activi
tatea viitoare.

Pe Lacatoș 
nu-l „scutură" 
nimeni ?

Seclorul l.G.L. Petrila. prin 
specificul său. nu se ocupă 
cu desfacerea pudrei. Și lotu
și... iată ce ne relatează cores
pondentul nostru. Robert Pincz- 
Aer.

I.acatoș Zollan, lucrează la 
salubritate. Pe el. deșertarea 
reclpienliloi de gunoi îl des
fată. Mal ales clnd prin preaj
ma sa se allă trecători. Ce face, 
ce nu. dar In așa fel răstoar
nă reclplenții incit nu râmlnc 
pieton „nepudral*. Pe femeia 
Bucși Mia, care trecea lnlr-o 
zi cu copilul In brale pe lingă 
mașina de gunoi, a „pudrat-o" 
cu aunoi din cap pfnd-n pi
cioare. iar pe lin all trecător, 
Mann Petic, l-a pindil plnă

Gestul lui Mihai
l.a terminarea meciului dintre Jiul 

și Rapid, in drum 
iefii lui Ozon se 
brd/ișau. Intre ei 
Mihai, .in civil", 
mai intii colegul 
adresindu-i cuvinte 
„Te felicit, Gogule-, ai jucat bine!". 
Era un gest amical, colegial cate 
spune mult. Era in acesl gest ceva 
din spiritul de echipa al Jiului care 
o conduce spre rezultate bune, 
nu-i lucru de neluat in seamă.

spre vestiare, bă- 
bucurau, se im- 
s-a intercalat și 
care și-a sărutat 
de post, Tonca, 

de apreciere:

De ce n-a jucat
Achim

Șl

Im un moment dat, după golul 
Năsturescu, ctfiva spectatori dădeau 
in cor povețe antrenorului Ozon: 
.Să intre Grizea. să intre Achim". 
Ei nu știau că Achim a lost suspen
dat de la acli\ ilățile echipei de că
tre biroul seefiet de lotbal și de 
către antrenorul Ozon plnă la 1 Ia
nuarie 1969. Motivul: neseriozita
tea in pregătire, abateri discipllna-

lui

Ici a fost reparată... In 
fel Incit după numai două 
trei întrebuințări omul o 
nevoii sd apeleze din 
la serviciile „specialiști- 
de mecanică lină. De Iie
rtată, „meșterii* coopera- 
au notat adresa clientu-

Cetățeanului Sălăqcan Teodor 
din lupeni, cu domiciliul pe 
strada Splru Hotel nr. 9/0. I 
s a delectat mașina dc spălat 
rule. A luai-o frumușel șl a 
dus-n la atelierul dc mecani
că lină al cooperativei Dcser- 
'irea In schimbul sumei de 
245 
așa 
sau 
fost 
nou 
lor" 
caro 
toii
Iul șl l-au promis că In cile
va orc var li la el acasă. Din 
nefericire, adresa clientului a 
last .uitată" îndată ce a ieșit 
pe ușa atelierului, iar mașina 
a rămas lot nereparată. Priplr-o 
ostiei de .solicitudine", co
operatorii de la Deservirea au 
adus cooperativei un deservi- 
tiu. Pentru asia merită... 
spâlălură

Părțile 
față în față

Tovarăși DAVIDOVICI CAZIMIR. 
director și STARC AliREl, șef al 
serviciului do doslacoro la O.C.L. A- 
limenlara Petroșani, ne informează că 
pentru salislaceren cerințelor șt buna 
desfășurau» a vinzărji truselor pentru 
autosifoane au fosl promote magazi
nele nr. 18 Pi-lroș.mK 44 Vulcan și 
61 1 upepi. stabilindu-țo binumllo zile 
pentru \ inzare : la Petroșani miercuri 
și simbătă, la Vnlcart vineri. Io Lu
peni luni și joi.

Experiența flovedr-șG- dîi cele 25 000 
truse solicitate lunar I.I.I. de către 
O.C.L. Alimentaro sntislac în bună 
parte cerințele populației. Dar a- 
ceaslă cantitate nu este livrată lunar 
de către I l.L. Astfel, in septembrie 
s-au livrat de către l.l.L. cu 4 430, 
iar in octombrie cu 9 020 truse mai

\RBORF. \\V

re. Șl clnd le gindești la cil talent 
dă cu piciorul acesl băiat... Depinde 
numai de el revenirea In echipă.

ca-n 2ilcle sale bune: ca In 
cu doi ani clnd, fiind la Di

Avocatul
Octavian Popescu 
și-a susținut cauza

In meciul de la Cluj, Octavian 
Popescu a jucat doar 20 de minute. 
Folosirea lui in meciul cu Rapid 
era incertă. Pină la urmă insă a 
fosl introdus tn echipă. După un în
ceput mediocru, avocatul Octavian 
Popescu a început să pledeze din 
ce in ce mal mult pentru echipa 
sa. In repriza a doua și-a susținui 
cauza 
urmă
namo, i-a dai Jiului două goluri, 
aici, pe stadionul din Petroșani. A- 
cum. Tăvi fiind jiul 1st. și-a făcui 
autocritica. Un șui cu capul in bară, 
cileva rateuri, cele două goluri (lu
crul cel mai important) l-au trans
formai pe Octavian Popescu in e- 
roul meciului rle duminică. Sl tre
buie s-o recunoaștem : aveam mare 
nevoie de un asemenea erou. Bra
vo Tăvi 1

Minutele lui Grizea

pante ca, printre picături, la 
lifil, să solicite ajutorul unor 
ciallșli (prolesorl de muzică) 
sd le dea cileva indicații.

Poate că cititorii și, e sigur, 
ponenjii lormajiilor participante, aș
teaptă și aprecieri „Ia obiect" asu
pra celor care pină acum s-au com
portat bine și au cucerit deja apre
cieri în notițele membrilor juriului! 
Nu ne vom opri, nici de dala aceas- 
ta, asupra celor „la inălfime". E 
prematur. Mai sin! încă... ore în
tregi pină la finele primei laze.

Cileva pronosticuri (rețineți PRO
NOSTICURI, care știfl cum pot II 
de lesnicios întoarse pe dos) putem 
da. Pe primul 
situa, credem, 
„Alias”, care 
s-a impus de 
în clasamentul soliștilor,... alfii, mai 
mult sau mai puțin valoroși.

Dintre orchestre care-ar putea 
ocupa în final locul 11 Poale „Co
lor". poale „Atlas", poate cea din 
Petrila, sau Lonea, sau., cine mal 
știe ce-o fi plnă la ,urmă I S-aștep
tăm etapa a lll-a. uPoate o ii mal 
edificatoare 1 Și poale ne va per
mite să tragem șl cileva concluzii 
mai precise asupra viitoarei eonii-

. gura!ii a clasamentului general.

Pietonul
și strada

(Urmare din pag. 1)

Nerespectarea acestor, reguli poa
te duce Io accidente grave, soldate 
cu moartea sau accidentarea unor 
persoane. Așa cum s-a întîmplat în 
ziua de 31 octombrie 1968 cu mino
rul Vreja Ioan din , Surduc: fiind 
trimis do părinți la un vecin pentru 
a cere ceva, minorul nu s-a asigu
rat la trecerea slrăzțl, astfel că a 
fost lovit grav de microbuzul cu nr, 
31-HD-33II. în urma accidentului 
a fost internat în spital, iar după 
6 zile a încetai din viață. Factorul 
poștal Stelian Ștefan de la Oficiul 
de postă si telecomunicații Petrila 
a fost accidental tot datorită nea
tenției. Suferind o fractură, el a de
venit incapabil do muncă pentru o 
perioadă.

Din fericire nu întotdeauna
păsarea unor pietoni ajunge la fi- 
naluri funeste. în unele cazuri, sfi
darea regulilor de circulație are 
drept consecința doar penalizarea 
prin amenzi, așa rum ■ a fosl cazul 
cetățenilor Brujan Constantin șl 
Griqore Mihai din Polrila, Ciortoa 
Sevastian și Pisoc Zojlan angaiati 
la E.M. Lonea. Penes Valentin, Fo- 

Dumitru. Mflrguiescu Dumitru 
IJricani sl multi alli pietoni, 

atitudine 
regulilor 
contribui 
de acri-

ne-

pn|inc dorii prevedea rninula înche
iata cu O.C.I Alimentara. In felul 
acesta n-au putut l| satisfăcute toate 
cerințele populației, lapt ce a dai loc 
la nemulțumiri, la rcclamațll.

Conducerea O.C.I Alimentara a 
fost sesizată că la magazinele din 
Vulcan șl Lupeni apor goluri In a- 
provizionarefl cu truse din cauză că 
planul do livrare nu se îndeplinește 
integral, că unitatea din Petroșani, 
mal aproape de sursă, ridică conti- 
tățl mal mari în detrimentul celor 
două localități. Pentru n înlătura a- 
semenea situații, conducerea O.C.L. 
Alimentara a luat măsura ca ridica
rea truselor de la l.l.L. să se facă 
numai pe bază do dispoziții scrise 
ale serviciului de desfacere O.C.L. 
Alimentara. Totul depinde de l.l.L., 
de felul cum so achită do obligațilic 
ce-i revin ca unitate de producție.

Tovarășul F/\RKAȘ EMF.RIC. direc
torul l.l.L. confirmă că, Intr-adevăr, 
au fost perioade de timp cind între
prinderea nu șl-a putut respecta o- 
bligațjile de a livra lunar întreaga 
cantitate de 25 000 truse. Motivele: 
1 s-a furnizat bioxid de carbon dc 
calitate necorespunzăloare. fiind ne
voie de Intervenții pcnlru schimba
rea repartiției către întreprinderea 
„Buziaș", s-au produs dese 
perl dc curent, uneori s-au 
mașinile.

Există insă și anomalii In
de organizarea predării tuburilor goa
le pentru umplere șl ridicarea lor 
dc către unitățile Interesele.

Intreru- 
defeetnt

sistemul

Astfel, dacă unitatea nr. 18 Petro
șani a primit in perioada 1—19 no
iembrie pesto 10 000 truse, pentru 
Lupeni s-au furnizat In același timp 
numai 3 860, Iar pentru Vulcan 2 610, 
In funcție de numărul truselor goale 
predate secției sifonerle pentru um
plere.

Pentru soluționarea problemei, con
ducerea l.l.L. propune ca O.C.L. Ali
mentam să stabilească un depozit al 
său tn Petroșani, care să se ocupe 
de preluarea truselor goale de la u- 
nitălile de desfacere, predarea lor 
pentru umplere către secția sifonărie. 
ridicarea și depozitarea celor pline 
șl expedierea lor corespunzător cu 
cerințele pe cele trei localități,

l.l.L. are capacitatea de a umple 
zilnic 2 000 bucăți capsule, cantitate 
caro ar satisface cu prisosință cerin
țele populației. Pentru aceasta este 
insă necesar ca O.C.L. Alimentara să 
dispună de un asemenea număr de 
capsule de rezervă care să asigure 
folosirea ritmică a capacității de pro
ducție a secției de sifonărie.

★
Așadar, rezultă că dacă cele două 

conduceri — a l.l.L. și n O.C.L. Ali
mentara — ar acorda o atentle mal 
mare truselor pentru autoslfoane, ne- 
lăsind aceasta numai In scama secției 
de șifonărie și o unităților de desfa
cere, se va putea pune la dispoziția 
populației cantități suficiente de tru
se a căror lipsă provoacă atîtea ne
mulțumiri în rîndul cetățenilor din 
Valea Jiului.

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE
PAROȘENI

angajează

*2

©

■ ingnegafi dc mișcare 
mecanici de locomotivă 
îochiști
șefi manevră 
manevranfi 
muncitori necalifica(i

Salariul conform indicatorului tarifar.
întreprinderea asigură zilnic masa de prinz la canti

nă, contracost.
Informații suplimentare se pot lua in fiecare zi, intre 

orele 7—15 de la biroul personal al întreprinderii, tele
fon inter 6.

"j:

Exploatarea miniera
Aninoasa
angajeaza

Moto- pom pi ști
Salarizare : 840-890 lei lunar.

Informații suplimentaro se pot primi zilnic între orele 

7-15 de la biroul personal din cadrul E.M. Aninoasa, cu 

sediul in corn. Aninoasa. Str. Uzinei nr. 1.

C fNENATOGRAFE
JOI 5 DECEMBRIE

II.00 Curs de limba francezi (relua
rea emisiunii de luni).

11,30 Curs de limba engleză (relua
rea emisiunii de marți).

12,00 Tv. pentru speciali,III din In- 
leleco-dustrle. Cibernetica șl 

munlcalllle (reluare).
12.30 închiderea emlalunll.
17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru spccialIMI :

..Medicină". „Flebllele".
18,05 Curs de limba germană

a 33-a).
18.30 Emisiune pentru tineret : Club 

XX.
19.00 Telejurnalul de scară — Bule

tinul meteorologic.
19.30 Publicitate.
10,45 Avanpremieră.
20,00 Transfocalor.
20,25 Teleclnemateca : „Stigmatizata"

Davls

Ciclul

— film artistic cu Beție 
șl Humphrey Bogard.

22.00 Transmisiune de la Sofia. 
pre|l bulgari, laureațl al 
concursuri Internaționale.

22.20 Emisiune de artă plastica.
22,35 Miniaturi instrumentale 

crări de compozitori români.
22,50 Itinerar finlandez — reportaj 

filmat.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

NOTA

Inler- 
unor

Iu-

fost

„Mal mullă lumină I" a spus, pe 
palul de moarte, marele bard din 
Weimar. Goethe.

Expresia, după cum se știe, a 
extinsă. Are acum sensuri noi.

Mai mullă lumină I —- se spune, 
de exemplu, ort de cite ori energia 
electrică, transmisă consumatorilor, 
nu este suficientă, e întreruptă șl 
deranjează unele activități

La sediul Școlii de muzică și arte 
plastice din Petroșani (strada Repu
blicii nr. 101) inslilujie șcnlată 
care-și fine orele doar seara — In 
ultimele două săptăminf lumina e- 
leclrică a fosl intreruptă sistematic, 
seară de seară (cu cileva excepții), 
conducerea școlii fiind nevoită .$(! 
trimită elevii acasă, intrucll nu 
cunoștea cit va dura Întreruperea. 
Directorul școlii, prof. Traian Tămă- 
șan, care ne-a semnalat acesl lapt, 
nu știe motivele întreruperilor. I s-a 
declarai că din cauza reșourllor 
clandestine s-a ars transformatorul. 
Oare acesta să fie motivul ?

De fapt, defecțiunile Interesează 
seclia municipală de distribuire a 
energiei electrice. P” elevi II Inte
resează ca înlăturarea neajunsuri
lor de pe linie să se termine cfl mal 
urgent, pentru ca lecțiile să se des
fășoare in condiții optime.

Și așleantă cu nerăbdare... lumi
na.

Scrisori
de la cititori

MULȚUMIRE
Datorită împrejurărilor obiec

tive greie în care a născut so
ția mea, evoluția sănătății ei 
a necesitat o urmărire atentă, 
permanentă. Acest lucru l-au 
făcut cu pasiune și devotament, 
dînd dovadă de un înalt u- 
manism, medicii Popescu Nico- 
lae și Marinaș Drago? de la 
maternitatea din Petroșani.

După un tratament eficient, 
aplicat mai bine de o lună de 
zile, soția mea și fetița noas
tră se află în afara oricărui 
pericol.

Pentru demnitatea lor. pen
tru conștiinciozitatea cu care 
și-au îndeplinit nobila misiune 
de îngrijire și redare a sănă
tății soției melc. Io mulțumesc 
din inimă.

I. PANTELIMON 
student

PETROȘANI - 7 Noiembrie : Jenia. Jenicika și Katiușa ; 
Republica : Totul pentru ris : PETRILA : Intoarce-te ; LO- 
NEA - 7 Noiembrie : Vulturii zboară devreme ; Minerul : 
Winetou, seria a lll-a ; ANINOASA : Zoltan Karpati : VUL
CAN : Pasărea Phoenix ; LUPENI — Cultural : Operațiunea 
San Gennaro ; Muncitoresc : Sfîntul la pindâ ; PAROȘENI : 
De trei ori București ; URICANI : Fața pierdută.

di,
Subliniem, că urintr-o 

corectă, dc respectare a 
do circulație, pietonii pot 
la micșorarea numărului
dente, apărîndu-și în ujtima instan
ță, ei înșiși sănătatea șl viata.

JOI 5 DECEMBRIE

PROGRAMUL I:

ll. Polrila. Materialul 
redacție după ce. cu 
apărut in ziar cronica

ANDREI 1OAN, Lupeni, Materialul 
dv. „Noi abataje" ne-a sosit cu intîr- 
ziere. Mai scrieți-ne.

In repriza a doua, masivul Geor
gescu a lost înlocuit cu Grizea. Și 
Sandu șl-a făcut -datoria. S-a lansat 
debordant de cîleva ori pe extrema 
dreaptă, scotindu-1 din dispozitiv pe 
abilul Greavu, a șutat periculos la 
poartă, a /Sus trei mingi ne capelele 
înaintașilor noștri cenhali. iar una 
o ous-o ușor (mare ocazie de gol) 
peste bara porții Iul Râmureanu Cu 
mai multă Incisivitate, cu mal mult 
curaj, Grizea poale da și go
luri. Și el știe că de asemenea 
oameni Jiul are mare nevoie.

CIUR IOAN 
dv. a sosit la 
o zi înainte, a 
meciului in cauză.

Pentru viitor, vă rugăm ca rezul
tatele întrecerilor sportive să ne fie 
comunicate. în scris sau telefonic, 
pică luni ora 9 pentru a putea a- 
pare in pagina sport de marii.

panificație și lactate din cartierul Ae
roport, sintem convinși că aveți drep
tate. Dar, totuși, ce număr are uni
tatea și cum se numește vinzăloarea 
respectivă? Scrieți-ne documentat, 
căci critica la modul general nu are 
eficientă. De asemenea, spuneți-ne 
numele complet și adresa.

Năsturescu (de jos): 
urci Tăvi î

Octavian Popescu: — Numai pe 
locul V; aici vrem să iernăm.

IORDACHE IULIAN, Vulcan. „Pro
ducția și protecția muncii" nu poate 
fl publicat din cauza neconcordantei 
cu realitatea.

Simion POP
Petroșani

C. S., Petroșani. După felul în care 
abordați problema deservirii la uni
tatea de desfacere a produselor de

SICOE DIONISIE, Lupeni. Rezolva
rea celor sesizate de dv. cade in com
petența Asociației de locatari de ca
re aparțineți. Adresali-v3, deci, con
ducerii acesteia.

6,05—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8.30 La microfon, me
lodia preferată; 9.30 Odă limbii ro
mâne,- 10.00 Salutul cravatelor roșii 
— cintece,- 10,10 Curs de limba rusă. 
Ciclul II, lecția a X-a,- 10,30 Frumos 
curgi Argeș, la vale — muzică popu
lară; 11.05 Ora specialistului: 
ința conducerii întreprinderii; 
Prima intilnire, primul cinice; 
Sfatul medicului: Gaslritcle; 
Pagini din muzica ușoară; 12.20 
nică teatrală; 12.30 Intilnire cu 
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,20 Soliști și orchestre do muzică 
ușoară; 14.10 Emisiune literara pen
tru școlari; 14,30 Concertul zilei; 
15,05 Jocuri populare; 15.15 Biblio
teca de literatură română; 15,30 Cîn- 
tecul patriotic în creația compozito
rilor români înaintași; 16,10 Cintece

de Gelu Solomonescu,- 16,30 Antena 
tineretului,- 16,55 Radio-publicitate,- 
17.00 Selectiuni din operete,- 17.20 Mu
zică ușoară,- 17.45 Revista economi
că; 18,05 Muzică populară și ușoară;
18.30 Gazeta radio; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,20 Sport;
19.30 Din culegerile de folclor mu
zical ale lui Constantin Brătloiu,- 
19,50 Noutăți de muzică; 20,05 Con
curs cu public; 20,30 Buchet do me
lodii; 21,05 Oameni de seamă: Ște
fan Luchian,- 21,25 Pentru prietenii 
magnetofonului; 22,20 Prelucrări de 
folclor; 22,40 Moment poetic,- 22,45 
Metronom '68; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II:

Sti
ll,25 
11.45 
12.00 
Cro-
me-

7,00 Muzică populară; 7,37 Marșuri, 
polci și valsuri; 8,10 Tot înainte (e- 
mislune pentru pionieri); 0,25 Muzică 
populară; 8.35 Impresii de călătorie; 
9,10 Curs de limba rusă: Ciclul I, 
locția I; 9.30 Miniaturi do muzică u-

șoară; 10.05 Poeme pentru violoncel 
și pian de Paul Jelescu; 10,30 Filo 
de legendă; 10,55 Matineu de 0- 
peră : „Italianca in Alger" de Rossini; 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12 15 
Concert de prînz; 13,00 Muzică popu
lară; 13,30 Din țările socialiste; 13.50 
Arit din operete,- 14.10 Muzică popu
lară; 14,30 Moment științific,- 
Mic concbrt de estradă; 15,00 Reve
lațiile romantismului. Balade de Cho
pin,- 15,40 Radio-publicitate,- 16.00 
Noi melodii; 16,25 Din operele Iul 
Bizet; 17,10 Muzică; 17.15 Emisiune 
culturală; 17,45 Muzică corală de 
Ion Morozov,- 18,05 Scriitori ai seco
lului XX: Eduardo de Filippo; 18.25 
Melodii de succes,- 19.30 Curs de 
limba rusă: Ciclul II, lecția a X-a; 
19,50 Noapte bună, copii; 19,55 Con
certul corului și orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii; 22,10 Jazz; 22.30, 
Cronica teatrală; 22,40 Muzică ușoa- 
răj 23.49 Muzică ușoară; 0.10 Siroto- 
nla I-lorold în Hallo do Hector Ber
lioz.

14.35

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7.00; 16,00; 22,00. Bu
letine de știri: 5.00; 5,30^ 6.00; 6,30; 9.00; 11,00; 13,00; 
20,00; 24,00; 1.00; 2.00. Buletine meteorologice: 16,00; 
Gazeta radio : 18,30,

PROGRAMUL II : Radiojurnal : 17,00; Buletine de 
7.30; 10,00; 12,00; 14,00; 18,00; 19.00; 21.00; 23.00; 0.55, 
lin meteorologic: 17,00.

15,00;
22.00.

știri : 
Bule-



4 STEAGUL ROȘU
MTFRCI1RI I DFCFMBRIF 1068

Vizita in Iran 
a ministrului 

afacerilor externe 
al României

TEHERAN 3. — Corespondentul A- 
* rpres, N Popovici. transmite : Marti 
at continuat convorbirile oficiale din
tre Comoliu Mănrscu ministrul afa
cerilor externe al României, si Arde- 
shir 7ahedi ministrul de externe al 
hanului. In după-amiaza aceleiași 
zile de externe al Româ
niei insolit de omologul său ira
nian. a \iritat studiourile cinemato
grafice din Teheran pe ale căror pla
touri erau în curs de realizare sec
vențe din filmul iranian ..Eroii' în 
regia lui Jean Negulescu. Marii sea
ra ambasadorul țării noastre. Pavel 
Si lard a oferit o recepție cu prilejul 
vizitei la Teheran a ministrului afa
cerilor externe al României, la care 
au participat Ardeshir Zahedi, minis- 

xlcrne, și alli membri ai 
î iranian, senatori si depu- 
roase personalități iraniene, 
lisicinilor diplomatice, zia- 
-ni și corespondenți ai pre-

Ir

si

PLENARA €. €. AL P. €. 
DIN NORVEGIA

OSLO 3 (Agcrpres). — La Oslo a 
axul loc plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norvegia 
care a examinat modul de pregătire 
a alegerilor parlamentare ce urmea
ză sfl aibă loc în toamna anului vi
ilor. S-a subliniat cu acest prilej ne
cesitatea întăririi forțelor do stingă

din mișcarea muncitorească norve
giană.

Plenara a adoptat hotărirea de o 
convoca la 22 martie 1969 conferin
ța partidului pentru a dezbate și a- 
proba noul program al P.C. din Nor
vegia.

A

întrunirea 
Congresului extraordinar 

al Uniunii Socialiste Arabe
CAIRO 3. — Corespondentul Ager- 

pres, C. Oprică. transmite: In aula 
Universității din Cairo au începui 
luni seara lucrările Congresului cx- 
tiaordinar al Uniunii Socialiste A- 
rabe (U.S.A.) convocat la hotărirea 
Comitetului Executiv Suprem al 
U.S.A, in urma incidentelor care au 
avut loc recent la Monsourah și A- 
lexandria. Pe ordinea de zi a Con
gresului figurează o singură proble
mă și anume examinarea împrejură-

determinat incidentele

CRIZA POLITICA 
DIN ITALIA Războiul valutelor occidentale

ASPRU RECHIZITORIU 
LA ADRESA RĂZBOIULUI 

DE AGRESIUNE 
DIN VIETNAM

rilor caro au 
studențești.

Deschizind
Nasser a subliniat că incidentele re
gretabile care au avut loc sînt rezul
tatul acțiunilor unor elemente ostile 
aliate în serviciile spionajului străin. 
Totodată, președintele a arătat că 
noua lege a învățămînlului. are drept 
scop ridicarea la un nivel mai înalt 
a activității universitare.

Referindu-se la actuala situație din 
Orientul Mijlociu, președintele Nasser 
a subliniat că R.A.U. întreprinde ac
țiuni politice în vederea găsirii unei 
soluții pașnice a conflictului, arătînd 
în același timp că se acordă atenția 
cuvenită întăririi forțelor armate.

Au mai luat cuvînlul miniștrii în- 
vățămîntului superior și al justiției, 
care au prezentat detalii asupra îm
prejurărilor incidentelor studențești 
care au avut loc.

Lucrările congresului vor dura trei 
zile.

lucrările, președintele

ROMA 3 (Agcrpres). — Primul mi
nistru desemnat, Alariono Rumor, a 
conferit luni cu liderii partidelor so
cialist și republican în legătură cu 
formarea unei noi coaliții guverna
mentale. La terminarea convorbiri
lor Rumor a declarat ziariștilor că 
este încă pfe<i*Hevreme pentru a se 
putea prevedea, țezultatul acestor ne
gocieri. în <Jarc^ ol își pune insă spe
ranțele pentru «idșirea din criza poli
tică care durează do șase luni.

In acest timp, in capitala Italiei 
continuă greva medicilor do la spi
talele do boli -nervoase. Aceștia au 
declarat că nu vor relua lucrul atita 
timp cil guvernul va refuza să a- 
cordo spitalelori fondurile pe care 
lo-a promis. Ini tot acest răstimp el 
vor trata doar., cazurile de urgență, 
refuzind orice (intervenllc ambulato
rie.

0 
în

O

dată importantă 
istoria revoluției 

cubane

include yenul japonez?
TOKIO 3. — Corespondentul Ager- 

pres. FI. Țuiu, transmite: Războiul 
valutelor occidentale Include sau nu
mai afectează yenul japonez? Aceas
tă intrebare revine cu insistență în 
analizele experților japonezi. In orice 
caz, evoluția do pină acum de pe 
piața monetară occidentală atestă că 
cursul yenului față de dolar s-a men
ținut, confirmînd deocamdată părerea 
lui Shigeo Horic, fostul președinte 
al Băncii Tokio, ca marca germană, 
francul elvețian și yenul sînt cele 
mai puternice și stabile monede din 
această zonă. Printre factorii care 
influențează tăria yenului este re
centa îmbunătățire a balanței de 
plăți externe, precum și creșterea 
rezervelor valutare la 2,7 miliarde 
dolari, un record pentru ultimii ani, 
urmînd ca pină la sfirșitul lui de
cembrie ele să se ridice la 2,9 mili
arde. Cu toate acestea, este foarte 
dificil să se plaseze yenul la același 
nivel cu marca vesl-germană care 
deține opt miliarde dolari în rezervă

șl are un excedent al balanței de 
plăți externe de 3,0 miliarde dolari. 
In afară de aceasta, yenul este slrîns 
legat de dolar și acest fapt nu va 
rămîne fără urmări în caz că o vi
itoare criză monetară internațională 
va viza dolarul. In acest context ex- 
perții nu neagă posibilitatea ca yenul 
să devină într-o zi ținta speculațiilor 
internaționale. Ei sint neliniștiți mai 
ales de creșterea prețurilor pe pia
ța internă, care a depășit rata obiș
nuită in țările Industrializate. Anul 
acesta preturile au sporit cu 1.2 la 
sută peste așteptările guvernului, ceea 
ce înseamnă, după cum scrie zia
rul „Yomiuri" că valoarea yenului 
pe piața internă a scăzut corespun
zător cu creșterea scumpetei, deci în
tr-o măsură apreciabilă și îngrijoră
toare. Se desprinde astfel concluzia 
că deși războiul valutar occidental 
nu include direct yenul japonez, a- 
cesla este totuși afectat atît de si
tuația lui pe piața internă, cit și de 
perspectiva evoluției situației mone
tare interoccidentale.

„CIFRE 
DESCURAJATOARE" 
PRIVIND PRETURILE

ÎN S. U. A.
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

„Cea mai serioasă problemă < are 
confruntă în prezent economia ame
ricana este restabilirea preltiriloi, fă
ră a se ajunge la un șomaj e.i.-iv 
sau Iei o încetinire a ritmului rle/vol- 
tărli' a declarat ministrul de fi
nanțe al S.U.A., Tleury Fowlei in
tr-o cuvinlare rostită în lala A ocia- 
ției bancherilor americani. El a subli
niat că in ce privește prețurile, luna 
trecută an existat ..cifre descuraja
toare".

Fowler a afirmat, pe de altă parte, 
că Statele Unite se opun în conti
nuare organizării in grabă a unei 
conferințe interoccidentale care să 
examineze căile do îmbunătățire a 
sistemului monetar interoccldenlal. 
O asemenea conferință esle cerută de 
Franța, Marea Britanie și R. F a 
Germanici pentru a se ajunge la o 
restructurare fundamentală a actua
lului sistem valutar.

MONTREAL 3 (Agerpres). — In o- 
rasul ■ anadian Montreal s-au încheiat 
lucrările Conferinței reprezentanților 
cercurilor din țările emisferei occi
dentale care se pronunță pentru în
cetarea războiului din Vietnam. La 
lucrări au participat 965 de dele
gați din S.U.A., Canada și țările A- 
mericii Latine, precum și 618 obser
vatori și oaspeți din diferite țări ale 
lumii. A fost prezentă, de asemenea, 
o delegație a R. D. Vietnam condu
să de ministrul culturii. Hoang Minh 
Giam. precum și Hoang Bich Son. re
prezentant al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Participanții la conferință s-au pro
nunțat pentru acordarea unui sprijin 
moral, politic și material eficient po
porului vietnamez, și au propus ca 
în luna decembrie, în toate țările e- 
misferei occidentale, să aibă loc ac
țiuni de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez.

.Conferința, se subliniază intr-o 
rezoluție adoptată, cheamă opinia pu
blică din țările emisferei occidentale 
5a condamne guvernul Statelor U- 
nite pentru continuarea războiului de 
agresiuni- din Vietnam și să ceară 
ca S.U.A. să pună capăt tuturor acte
lor de încălcare a teritoriului și $u-

veranitălii R. D. Vietnam, să lie re
trase trupele americane și ale sateli
ților lor din Vietnamul de sud,- să 
se lichideze toate bazele militare ale 
S.U.A. din această parte a Vietna
mului și să se acorde poporului din 
Vietnamul de sud posibilitatea să-și 
rezolve singur problemele sale in
terne în conformitate cu programul 
politic al Frontului National de E- 
liberare".

Participanții la lucrări au adresat 
telegrame guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud. prin care își exprimă sprijinul 
pentru poziția acestora privind 
lutionarea problemei vietnameze 
se exprimă încrederea deplină 
victoria poporului vietnamez.

Conferința s-a încheiat prinlr-un 
miting de solidaritate cu poporul 
Vietnamului.

t?. I’. a Yemenului <le Sud

HAVANA 3 (Agcrpres). — In urma 
unui decret al guvernului cuban, ziua 
de 2 decembrie _a fost pentru prima 
oară sărbătoată^a zi a forțelor ar
mate rcvolu^biîare. Aceasta esle o 
dată imporlaStOn istoria revoluției 
cubane. La 2sdecvmbrie 1956, un grup 
de palrioți cbndpși de Fidel Castro 
au debarcat -jae ' 
Cubei (provittcfal 
lupta de paltiză 
turii lui Batijla.-'i

a

Atacuri

TEI -W1V 3 (Agerpres). — De-a 
lungul liniei de încetare a focului 
dintre Israel și Iordania, pe o dis
tantă de 40 km, a avut loc in noap
tea de luni spre marți un violent duel 
de artilerie care a durat trei ore. a 
declarat un purtător de cuvint al 
arm .-i israeliene. Potrivit afirmați
ilor sale, schimbul de locuri a fost 
declanșat de artileria iordaniană care 
și-a concentrat tirul asupra instala
țiilor militare israeliene din valea 
Iordanul i și la sud de lacul Tiberia- 
da. Mai multe localități israeliene au 
fost atinse de obuzele iordaniene. 
Nu s-au semnalat pierderi de vieți 
omenești

★
AMMAN 3 (Agerpres). — In tim

pul unui schimb de.focuri- israeliano- 
iordanian avioane cu reacție israe
liene au bombardat crasul irbid și 
împrejurimile- sale, unul din princi
palele centre ale regiunii de noră ale 
Iordaniei a declarat la Amman un 
purtător de (tiv l al .armatei iorda
nieni.-. in urma •'amont d.'i a
precizat el. 13 persoane au fost ucise 
și 17 rănite.

so- 
și 
în

țărmul sud-vestic al 
Oriente) declanșind 

hi împotriva dicta-

1
1

ale trapelor regaliste 
respinse la frontiera 

cu Arabia Saudită
ADEN 3 (Agerpres). — Forțele ar

mate ale Republicii Populare a Ye
menului de Sud au respins două ata
curi ale trupelor regaliste in regiu
nea de frontieră, in apropierea loca
lităților Beihan și Sharorab — a a- 
nunțat poslul de radio Aden. Ele au 
continuat să urmărească timp de pes
te 10 ore trupele regaliste înfrînte.

de
au

Potrivit comunicatului postului 
radio Aden, aceste atacuri, care 
avut loc la numai o zi după festi
vitățile care au marcat aniversarea 
unui an de la proclamarea indepen
dentei Republicii Populare a Yeme
nului de Sud, 'ah fost organizate de 
forțele regaliste,: cu sprijinul unor 
cercuri din Arabia Saudită.

URUGUAY: Aspect din tim

pul ciocnirilor intre forțele re
presive și studenții Universi-
lății din Montevideo care re-

vendlcaU reforme democratice.

Un trimis special
al lui Richard Nixon a plecat

spre Orientul Mijlociu
NEW YORK 3 (Agcrpres). — Fos

tul guvernator al statului Pennsyl
vania William Scranton, a părăsit 
luni noaptea New York-ul, plecind 
intr-o vizită in țările Orientului Mij
lociu in calitale de trimis special 
al președintelui ales al S.U.A., Richard 
Nixon. El va avea convorbiri cu ofi
cialități și cercuri politice din Iran. 
R.A.U., Arabia Saudită, Iordania și 
Israel, iar la 11 decembrie va pre
zenta un raport Iul Nixon.

înaintea plecării, Scranton a decla 
rai reprezentanților presei că aceas
tă călătorie are numai scopul unei 
misiuni de informare la fata locului 
șl că nu esle purtătorul nici unui 
mesaj din partea lui Richard Nixon.

El va expune părerile președintelui 
ales al S.U.A. privind necesitatea u- 
riei soluții pașnice a crizei din Orien
tul Apropiat. Scranton a declarat că 
nu intenționează să se întilnească cu 
Gunnar Jarring, trimisul secretarului 
general al O.N.l. in Orientul Apro
piat. , Noi sprijinim insă acțiunea pe 
rare o întreprinde Jarring", a adău
gat el.

Fostul guvernator care a candidat 
fără succes, la învestitura Partidu
lui republican in vederea alegerilor 
prezidențiale din anul 1964, a reafir
mat hotărirea sa de a nu reveni in 
piața politică, subliniind că nu are 
intenția să ocupe vreun post in ca
drul administrației Nixon.

PARALIZATA l>E GREVESICILIA
s-a încheiat consfălui- 

reprezenlanțllor asociați-

© MOSCOVA. — La Mos
cova 
rea 
ilor pentru răspindirea știin
ței și culturii din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

• LONDRA. — La Londra 
s-au desfășurat limp de trei zile 
lucrările Conferinței generale 
a Federației Internaționale Ae
ronautice (F.I.A.) la care au 
participat reprezentanți din 36 
de țări.

Din partea Federației Aero
nautice Române a luat parte 
o delegație condusă de gene- 
ral-locotenent Alexe Vasile, 
președintele F.A.R.

Conferința a dezbătut diver
se probleme ale aviației spor
tive internaționale. Cu acest 
prilej au fost decernate me
dalii și diplome ale F.I.A. unor 
personalități șl piloți, pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea aeronauticii internaționale. 
Printre cel distinși cu diploma 
„Paul Tissandier" sînt și 
loții români Ion Panduru, 
colae Constantinescu de 
Aero-Clubul București.

ROMA. — Sicilia, și In special sud- 
estul insulei, este aproape complet 
paralizată de grevele declanșate în 
semn de protest față de uciderea a 
doi muncitori agricoli în cursul cioc
nirilor de luni de la Avola dintre 
poliție și demonstranți. Greviștii au 
ridicat baraje pe șoselele principale 
care leagă provincia Syracuzel de 
Catania, oprind circulația. Magazinele 
au fost închise în majoritatea ora-

Acfiuni agresive 
ni potriva Zamliiei

șelor, iar Iocuiiorii s-au adunat in 
piețe pentru a-și exprima protestul.

In general, în Insulă domnește o 
situație foarte încordată. Pentru a 
preveni noi incidente sîngeroase, 
Ministerul de Interne a ordonat re
tragerea polițiștilor de la Avola La 
Palermo, urmează să se întrunească 
Adunarea regională slcîliană pentru 
a examina situația și modalitățile de 
satisfacere a revendicărilor greviști
lor. Comitetele regionale din Sicilia 
ale P.C.I., P.S.I. și P.S.I.U.P. au dat 
publicității comunicate în care con
damnă reprimarea greviștilor și îi 
cheamă pe muncitori să manifeste 
vigilență si să continue Înota.

P>- 
Ni

la

Nigeria

INTENSIFICAREA 
OSTILITĂȚILOR 

ÎN SECTORUL AFIKPO

DAR ES SALAAM. - Presa din 
Dai Es Salaam informează că avioa
ne militare portugheze au bombar
dat din nou o serie de localități si
tuate în provincia de est a Zam- 
biei la frontiera cu Mozambicul. A- 
supra populației pașnice, avioanele 
portugheze au aruncat 18 bombe in
cendiare. Președintele tării, Kenneth 
Kaunda, a avertizat că, în eventua
litatea repetării unor asemenea ac
țiuni agresive, Zambia va da ripos
ta cuvenită. Acțiunile provocatoare 
ale autorităților colonialiste portu
gheze sînt apreciate de președintele 
Kaunda drept o înceicare de a crea 
o atmosferă de neîncredere și nesi
guranță în Zambia în ajunul ale
gerilor parlamentare programate la 
19 decembrie.

• CIUDAD DE MEXICO. - In o- 
rașul mexican Merida au avut loc 
manifestații de protest împotriva ho- 
tăririi autorităților municipale de a 
spori tarifele pentru transporturile 
publice. Demonstrațiile, care s-au 
transformat intr-o adevărată încerca
re de forță intre manifestant» și po
liție, s-au soldat cu numeroși răniți.

UMUAHIA 3 (Agcrpres). — Un ul
tim comunicat militar difuzat la U- 
muahia anunță o intensificare a lup
telor în sectorul Afikpo, unde forțele 
biafreze au reușit să oprească pînă 
în prezent o contraofensivă federală. 
Comunicatul menționează, de aseme
nea, că trupele biafreze continuă să 
înregistreze succese in sectoarele 
Owerri, Azumini și Ahoada.

• MONTEVIDEO. — In capita
la Uruguayans nu a apărut luni nici 
un ziar, c* i rnvjtre a grevei de 48 
de ore a tipografilor, declara’ in 
semn de protest împotriva interzice
rii de către guvern la ti noiembrie 
a ziarului „Extra". Greviștii cor. de 
asemenea, sporirea salariilor cores
punzător prevederi’"- di- contrac
tele de muncă.

O grevă revon' < iii i >rirea sa
lariilor a fost declarată și de lucră
torii de la posturile de radio din 
Montevideo.

dolari. Nixon a cheltuit 20 
dolari, Humphrey 10—12 

dolari, iar Wallace — 10—20 
dolari. In această cifră nu

♦ ®a
CALEIDOSCOPsubacvatic „Sea-
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celări pe fundul mărilor și o- 
ceanelor.

încăperi in care 
ascundeau como
de explorare se 

cea a radiografiei

pină Ia 10 m distanță, 
necesară folosirea u- 

legătură.

rjicrodi simpli, dar și pre- 
"ceslOTa poate arăta dară 

qeva comun în Uni- 
declarat profesorul

© WASHINGTON. — Potrivit in
formațiilor ziarelor americane, cei 3 
candidați la postul de președinte al 
S.U.A. au cheltuit in timpul campa
niilor lor electorale aproximativ 50 
milioane 
milioane 
milioane 
milioane
sint incluse sumele cheltuite în dife
rite puncte ale țării în numele can- 
didaților la președinție și vicepreșe- 
dinție. După cum se presupune, după 
socotirea definitivă a cheltuielilor, a- 
ceste sume vor fi cel puțin duble.

Avion explodat în aer
NEW YORK. — Un vion comer

cial cu reacție de tipul ,F-27", avind 
la bord 37 de pasageri și un echipaj 
de 3 membri, s-a prăbușit iun’ 
lacul Spolsy, la 241 kilometri 
vest 
ka).
lorii
aer.

Echipele de salvare 
locul accidentului n-au 
un supraviețuitor.

ln 
;ud- 

de localitatea Anchorage (Alas- 
înaintea prăbușirii, 
oculari, aparatul a

arată mar- 
explodal in

trimise la 
găsit nici

Corporația japoneză „Sony" 
a pus în vînzare la 1 decem
brie a. c. un microfon de mag
netofon minuscul, al cărui dia
metru este de numai., șapte 
milimetri. Sub forma unui ac 
de cravată sau a butonilor de 
manșetă, microfonul poate fi 
utilizai pentru înregistrări se
crete, 
nefiind
nui cablu de

pentru transferul personalului", 
avind o capacitate de 3—4 per
soane.

Plecind de la acest vehicul 
se intenționează construirea 
de locuințe mobile-vehicule 
care se vor putea mișca ase
menea submarinelor al căror 
echipaj va fi formal din teh
nicieni calificați pentru misiuni 
de salvare/ construcții sau cer-

tru — a declarat prof. Horo
witz — esle de a răspunde la 
unele dintre problemele funda
mentale privind originea și 
componența chimică a vieții. 
Dacă vom găsi că formele de 
viață pe Marie sînt în mod 
esențial diferite din punct de 
vedere chimic de acelea de 
pe Păminl, aceasta va avea 
un efect profund asupra idei
lor noastre privind viața din 
Univers. In cazul în care for
mele de viață sint din punct
de vedere chimic, aproximativ 
identice pe Marte și pe Pă- 
mînt putem avea în vedere 
căutarea originei comune a vie
ții în altă parte".

Laboratorul 
lab-3" va începe in curind o 
nouă călătorie spre fundul mă
rii, care va deschide o nouă 
lume de bogății și cercetări. 
Acest vehicul cu lungimea de 
17,3 m și lățimea de 3,6 m 
are forma unul automobil blin
dai, în locul roților fiind am
plasate camere de observare. 
El a fost transportat în apro
piere de Insula San Clemente. 
Peste cîteva zile „Sealab-3" va 
fi scufundat la adîncimea de 
183 m in Oceanul Pacific, unde 
limp de două luni va fi folosit 
drept dormilor șl atelier pen
tru cinci echipe formate din 
8—9 oameni. Flecare echipă va 
petrece 12 zile la această a- 
dincime. La două zile după ce 
„Sealab-3" va atinge adîncimea 
prevăzută, prima echipă va în
cepe coborirea in clopote de 
scufundare denumite „capsule

Rezullalele căutării vieții pe 
planeta Marte ar putea să ducă 
Ia concluzia că acolo nu există 
decil rf 
zența Lr.» 
viața este 
vers, . a 
Horowitz, de la Institutul de 
tehnologie din California. El a 
precizat ca este lot atît de 
impornml yjă se găsească viață 
sub formă de microbi pe Mar- 
tc ca și descoperirea unor for
me superioare de viață, cel 
puțin privita sub aspectul com
ponenței .chimice a vieții pe 
aceasta planetă. „Scopul nos-

Un nou capitol a fost des
chis în legătură cu studierea 
și cercetarea piramidelor din 
Egipl. Veslita piramida Kefren, 
construită la Giseh între se
colele 28 și 23 i.e.n. a început 
să fie explorată cu ajutorul 
razelor cosmice. Dalele rezul
tate din cercetări vor fi stu
diate cu ajutorul mașinilor au
tomate de calcul, pentru a se 
cunoaște dacă există in aceas
tă piramidă 
faraonii își 
rile. Metoda 
aseamănă cu 
corpului omenesc cu ajutorul 
razelor X.

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA) Petroșani, sir. Republicii nr. 90. Tel. 16C2. 269 (C.G.VJ.)

Fel ife siameze
MORGANTOWN. — O tinărri In 

virslă de 16 ani din Morganlow 
(slutul Virginia de vest) a născut 
doua ieli/e siameze. Administratorul 
spitalului Universității, care a anun
țai această știre, a declarat că cele 
două letile sini unite in regiunea 
toraceior. Ele clntăresc împreună 
3,373 kg, iar starea sănătății lor esle 
satisfăcătoare.
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® MADRID.
din Madrid a pronunțat sentin
ța in procesul intentat unui 
număr de patru activiști ai co
misiilor muncitorești, care au 
fost condamnați la închisoare 
pe termene între I și 4 ani. 
Cele patru persoane au fost 
condamnate sub acuzația de a 
face parte din comisiile munci
torești pe care autoritățile le 
consideră ilegale și de a ii par
ticipai ta adunări neautorizate 
de autoritățile de ia Madrid

în Pakistan

Tribunalul

Noi demonstrații
latează agenția Reuter. Agenția pa
kistaneză de presă informează că, 
in baza stării excepționale decre
tată in țară, au fost arestați alți 13 
studenli și muncitori. în a doua ju
mătate a lunii noiembrie, autorită
țile au arestat 38 de reprezentanți 
ai opoziției sub acuzația de a fi in
citat studenții la demonstrații.

CARACI. — Studenții pakistanezi 
au organizat luni în orașele Caraci 
și Peshawar noi demonstrații cetind 
punerea in libertate a fostului mi
nistru al afacerilor ext rne Zulficar 
Aii Bhutto, si a ailor reprezentanți 

opoziției, arestați 
diferite

în noiembrie 
localități din Pakistan, re-

© GENEVA. — Reprezentanții grupului color 77 de state 
in curs de dezvoltare, care participă la lucrările comitetelor 
Conferinței de la Geneva a Națiunilor Unite pentru comerț 
si dezvoltare, au lansat un apel țărilor industrializate, cerin- 
du-le „să dea dovadă de discernământul politic necesar pen
tru începerea de tratative serioase in problema acordării unui 
regim preferențial importurilor din noile țări independente". 
Apelul solicită ca sistemul preferențial să intre în vigoare 
pină la sfirșitul anului 1969.

Țările în curs de dezvoltare consideră că introducerea 
unui nou-sistem preferențial ar crea „o nouă concepție asupra 
relațiilor comerciale dintre țările bogate și cele sărace din 
lume" și să contribuie la promovarea unei politici dinamice 
de promovare a comerțului și dezvoltării.
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