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ncipalul obiectiv pe care îl 
im prin înfăptuirea mâsuri- 
e perfecționare a conducerii, 
zării și planificării economice 
unea tov. Nicolae Ceausescu, 
nferinta Națională a partidului 

asigurarea condițiilor pen- 
iă a eficienței 
în toate ramu- 

. Pe această 
itatea de or- 
producțiel șl 

a muncii în unitățile apartinind 
CC.VJ. Ne vom referi la unitățile 
miniere • Vulcan 1 nn<»a Petrila și 
Diija.

Una 
reia I 
sebită 
acest

rezultate la Diija a fost șl cintări- 
rea

Joi
5 dpcpmlirip

1968

4 pagini
30 bani

la Co:

tru creșterea conțin 
activității productive 
rile sl întreprinderile", 
linie se înscrie și activi 
gar../are superioară a 

în

prin sondaj a vagonclilor cu 
- mc și alegerea sterilului direct 
abataj. Cu toate rezultatele bu- 
oblinute, trebuie încă actional 
mai multă fermitate, mai ales

conținutului de 
pierdut peste 10

rcdu< a chel-

din problemele de bază că- 
se acordă o importantă deo- 
esle calitatea producției. In 

sens conduceiea minei Vul- 
- sUb îndrumarea comitetului

partid a luat o serie de măsuri 
colectarea unor probe

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a delegației Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare

de 
cum ar fi: 
concludente din sir. 15 blocul II șl 
sir. 3 blocul TV, intensificarea con
trolului zilnic al abatajelor, pune
rea in funcțiune a relor 2 mașini de 
cură (al vaqonete etc. La E.M. Pe- 
trila s-au luat de asemenea măsuri 
care, printr-o corelare judicioasa, 
și-au arătat efectul. Să exemplificăm. 
Dacă în trimestrul 11, la Petrila pro
centul de cenușă a fost de 32.1 'a 
sută în trimestrul III a scăzut la 
313 — iar în ultima perioadă a a- 
juns la 30,7 la sulă Toate acestea 
denotă că atunci rînd există pren- 
cuoare fală de măsurile stabilite, re
zultatele sini și ele bune. Merită să 
arătăm faptul că pentru obținerea 
acestor rezultate pozitive în dome
nii’ ralilății s-a pu* acr-irt-^paseMI 
pe ~i.xi«>roa șistului în abataje, puș- 
carea selectivă, re^epționarea steri
lului rezultat din abataje, instruirea 
periodică a muncitorilor. Si la Diija 
s-au luat măsuri rare au făcut ca 
în ultima lună să nu existe rebu
turi. Una din măsurile aplicate cu

din 
ne 
cu 
la mina Vulcan, unde pe trimestrul
111 prin depășirea 
cenușă admis s-au 
mii tone cărbune.

In acțiunea de
tuielilor materiale de producție s-au 
obținut de asemenea rezultate pozi
tive. Astfel, la Vulcan, prin intro
ducerea armării metalice în abata
jele frontale din str. 15 bl. 11, s-a 
redus consumul de lemn de mină 
cu 111 mc, respectiv, cu 26 mii lei, 
Iar prin recuperarea materialului 
lemnos din abatajele cameră, valo
rificarea deșeurilor, folosirea ban
dajelor recuperate la lucrările de 
întreținere și alte asemenea măsuri 
s-au obținui economii de peste 70

Ing. Nicolae ZĂVOIANU 
activist al Comitetului județean 

Hunedoara al P.C.R.

(Continuare In paq. a 3-a)

96 apartamente A
In pag, a 11-a

prezentate
la recepție

După ce in acest an construc
torii Șantierului nr. 1 Petroșani au 
predat - in microraionul B 1 - 
blocurile Blb și Blc - fiecare cu 
cite 66 apartamente, la începutul 
acestei sâptâmini au fost încheiate 
finisajele interioare și la blocul 
Bid, tot cu 66 apartamente. Se 
așteoptâ de acum sosirea comisiei 
de recepție.

Și lucratorii Șantierului nr. 3 
Vulcan au prezentat la recepție 
un nou obiectiv. Este vorba de 
blocul C 22. cu 30 de apartamen
te, acesta fiind al șaselea bloc 
predat în folosință la Vulcan în 
acest an.

TURISMUL
VĂII JIULUI 
ÎN PRAGUL 
SEZONULUI 

ALB
• Rețeaua turistică se va 

situa la nivelul exigențe
lor ?

© Hotelul alpin „Rusu" iși 
așteaptă oaspeții

® De ce o... cenușăreasă ?

Tovarășul Nkolan Ceausescu, se
cretat general al Comitetului Central 
«I Partidului Comunist Român. îm
preună cu tovarășul Paul Niculescu- 
Mlzil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
miercuri delegația Partidului Socia
list Italian al Unltătil Proletare for
mată din tovarășii Tulllo Vecchletti, 
secretar general al P.S.I.U.P, și Pino 
Taglla/ucchl. membru al Comitetu
lui Central, șeful Secției Externe o 
C.C. al P.S.I.U.P.

Au participat tovărășii Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. nl P.C R„ șl 
Ghlzela V-vs șef de ser lie la CC. 
a| P.C.R

Cu acest prilej, Intr-o atmosferă 
cordială, n avut loc un schimb de 
păreri privind situația internațională 
actuală și mișcarea munritoreasră șl 
democraticii Au fost abordate, de 
asemenea, probleme cu privire la 
dezvoltarea relațiilor prietenești din
tre P.C.R. și P.S.I.U.P., dintre poporul 
român și poporul italian.

înapoierea în Capitală 
a ministrului afacerilor externe, 

MănescuCorntilu
Miercuri seara, s-a înapoiat în Ca

pitală Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil și o ministrului afacerilor externe

intervenția
a durat
doar o ora

do

S-a înlimplat zilele trecute in sec
ția ilolație a preparației din Lupeni. 
Era spre sfirșitul schimbului II cind, 
brusc, s-a produs o dublă avarie... 
Maistrul Florescu Dumitru, sosit în 
grabă la fața locului, a constatat ar
derea bobinajului la motorul bate
riei „C" și ruperea transmisiei la ba
teria ..B . Intre timp au venit la șut 
și oamenii pentru schimbul de noap
te. Maistrul principal Enciu Gheor
ghe șl inginera de tură Bușoi Ange
lica au preluat, de urgență, sarcina 
rem-dleril avariei. Cei doi au hotă- 
ril necesitatea intervenției imediate 
a celor două echipe de lăcătuși con
duse de comuniștii Burgher Eugen și 
Râdulescu Gheorghe. Se punea pro
bi -ma înlocuirii motorului de la ba
teria ,C * care implica modificarea 
po 'meatului, cenlrarea si proba res
pectivă. La bateria „B" trebuia, cu 
orice preț, să se facă demontarea 
transmisiei și a lanărelor. montarea 
manșonului pe axa de transmisie, 
cenlrarea și — iarăși — proba. Bere
chet de lucru 1 Băieții din echipele 

întreținere au înțeles și au luat
cu asalt cele două baterii. Clipele 
se scurgeau vertiginos. Sudorii Zaiu 
Florian și Laszlo Ștefan nu mai pri
dideau, treeîndu-și unui altuia ba 
flacăra oxiacetilenică, ba electrodul 
argintia din care curgeau neîntre
rupt scintei orbitoare. Chipurile oa
menilor păreau dăltuite in metal in
candescent, punctate cu picături de 
sudoare. Perechi, perechi de milni se 
întindeau cu repeziciune, apucind 
dalta și ciocanul, fierul „U" și cor- 
nierui sau tabla de „zece". Treaba 
mergea strună. După aceea. Regent 
Pavel, maistru] de serviciu pe între
prindere a anunțat pe șeful de tură, 
Tripon loan, să procedeze la schim
barea motorului electric la bateria 
„C . Acesta, ajutat de „tura" sa 
compusă din electricienii Klasnici 
Matei și Stoian Ioan au reușit să 
aducă alt motor care a luat locul ce
lui ars.

Cind oamenii au repus in funcție 
cele două baterii, a fost anunțat teh
nicianul de tură. Acesta a spus sim
plu : „mulțumesc băieți I" De fapt 
„băieții" erau și ei mulțumiți, făcu
seră treabă bună șl totul durase doar 
o singură oră I

Adrian ALEXIl
Lupeni

al Guvernului imperial al Iranului, 
Ardeshir Zahedl. a făcut vizite ofi
ciale in aceste țări, intre 22 noiem
brie și 4 decembrie.

La încheierea vizitei in Iran s-a pu
blicat un comunicat comun care subli
niază eforturile depuse de cele două 
părți pentru realizarea consecventă 
a prevederilor acordurilor încheiate 
intre Republica Socialistă România și 
Iran in domeniul schimburilor co
merciale, al cooperării tehnico-econo- 
mice și colaborării cullural-șliinlifice, 
extinderea continuă și diversificarea 
relațiilor de colaborare prieten- .iscă 
dintre cele două țări constituind o 
demonstrare pregnantă a multiplelor 
posibilități de înțelegere reciprocă și 
cooperare intre toate statele, indife
rent de sistemul lor social-politic. 
Miniștrii de externe ai celor două 
țări, se spune in comunicat, au scos 
in evidentă că România și Iranul pun 
la baza relațiilor lor de colaborare 
multiformă respectarea riguroasă a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. In încheie
re comunicatul se referă la unele 
probleme ale situației internaționale.

municipale de partid

REVĂRSARE DE CĂRBUNE

șl

e/,

nulul B 1 din Petroșani).

I
I. B.

(Continuare In paq o 3-a)

(Continuare tn paq a

și Mojoatcă Ion,Fișier juridic

Petru BREBEN

ma 
de

in 
de

negre ii tulburau 
zilei de 25 fe-

o productivitate de 8 
post. Rezultate bune 

și-n frontalul lui Man 
identic cu cel al lui

nul din blocurile microraio-

pe care minerii le ob- 
creșlerea randamente- 
făcut ca fiecare trans- 
să iie identificată cu 
brigadierului.

— Duci Jugul” intreg la 
David. Dar repede că acum 
pușcă 1

și să se 
pentru mai

In înfîmpinarea Conferinfei

să 
in

Dacă mina Aninoasa a înche
iat bilanțul lunii noiembrie cu 
1088 tone de cărbune peste 
plan, in condițiile cind două 
dintre sectoarele sale (ll
IV) continuă să rămină in ur
mă, aceasta se datoreșle 
primul rind muncii pline 

a colectivii-
Un colectiv 
din oameni 
au transfor-

IN ABATAJELE SECTORULUI I

Geometrie pe verticală. (U-

OMUL de dincolo de tejghea
REFLECȚI I

Există, in contextul vieții noastre 
cotidiene, un sector social cu care, 
volens nolens, avem contacte zilni
ce : COMERȚUL. Pășești pragul ma
gazinului și te adresezi urmașului lui 
Mercur — omului in halat albastru 
sau alb. pus acolo să ne servească, 
să ne satisfacă cerințele atît de mul
tiple. Că sîntem pretențioși fală de 
omul de dincolo de tejghea, iar unii 
dintre noi puși chiar pe hartă — e 
adevărat. Dar dorim să reamintim, 
prin aceste rinduri, că animozitățile 
din fata tejghelei se nasc, de regula 
tocmai datorită unui mod de compor
tament care nu cadrează cu spiritul 
funcției sociale a persoanei puse să 
ne servească, cu spiritul comerțului 
nostru, dat fiind că multi din urmașii 
moderni ai anticului Mercur nu vor 
să înțeleagă rostul funcției lor, acel 
fapt elementar că prin impolitețea și 
lipsa loi de considerație pot întune
ca cu norii mîhnirii ziua întreagă a 
unui om. Să ne explicăm.

nd nu de mult, la unul din 
magazinele de piine de pe ar
tera principală a Petroșaniu- 

lui servea o tinăra de o rară drăgă
lășenie. Avea domnișoara un ten su
perb, o fată ca un bujor, cu linii 
fine care-i împrumutau ceva din fru
musețea Giocondei. Am surprins, în-

ti-o bună zi, un student stind reze
mat de tejgheaua raionului- unde ser
vea linăra sorbind-o din ochi minule-n 
șir cu fascinație. Personal am simlit 
o mare satisfacție cind intrind în 
magazin, o nimeream pe dinsa de 
serviciu. Dar aceasta numai un timp. 
Iată de ce. S-a înlimplat ca într-o 
bună zi să se formeze un rînd destul 
de lung la raionul unde servea tî- 
năra. Și, cum se întîmplă de regulă, 
mai toți oamenii erau grăbiți. îna
intea mea stătea o bătrînică gîrbo- 
vită de ani. Cind i-a venit rîndul a 
rostit cîteva cuvinte arătînd către 
grămada de cornuri și covrigi de pe 
tejghea. Vînzătoarea l-a întins doi 
covrigi. ..Ierta|i-mă dar cornuri am 
cerut nu covrigi, domnișoară", a în
drăznit să se scuze bătrînică. Dar 
era prea tîrziu. Domnișoarei îi scă
părau ochii, s-a îmbujorat și mai 
mult și pe un ton. ridicat și cît se 
poate de impertinent a pus-o pe bă- 
trîntca la... punct: „Ce, te doare gura 
să vorbești mai tare" ? 0 explozie 
de nervi, o lecție de morală, de ca
re de șase decenii (de pe vremea cind 
era elevă) poale bătrînică n-a mai 
avut parte. A luat conturile ce i s-au 
aruncat în fată și a plecat tîrșindu-și 
picioarele. Era mal gîrbovită parcă 
decil înainte. La greutatea anilor i 
s-a mai adăugat și cea a unei insulte

nemerilate; domnișoara cea frumoa
să a reușit doar in cîteva clipe să 
mihnească prin lipsa ei de respect 
un om în vîrstă, cit și pe alții, pre- 
zenti la scena aceea penibilă. Ce su
flet urii sub un chip drăgălaș... !

ubitorilor muzicii culte li s-a 
hărăzit o înlesnire îmbucură
toare în ultimele zile: în ur- 

reducerii de prețuri la 
articole metalo-chimice.

o seamă 
unitățile

era, pină nu demult, 
mai destoinici briga

PIRATERIE
PE MAREA

Era intr-o zi de duminică, 
prima zi a acestui friguros de 
cembrie. Acoperișurile clădiri
lor argintate de brumă, invă- 
luile-n ceată, abia de puteau 
fi ghicite. La ora aceea ma
tinală, zi de repaus 
multi cetățeni erau 
cu siguranță aca
să, cu cartea pre
ferată in fală.

Deodată un 
devăral muget, 
cit de puternic 
atit de sinistru, tul
bură violent liniștea cartierului 
Apoi altul, și iarăși altul. Nu 
venea dinspre linia ferată, 
deși am ii fost tenlafi să cre
dem că era vorba de o loco
motivă. Mugetul, asemănător 
unei sirene de navă, venea 
dinspre clădirea noii centrale 
termice care furnizează căldu
ră și apă caldă pentru blocu
rile turn de pe strada Vasile 
Roaită.

Un autocamion cu nr. de 
înmatriculare 21-UD-1913 (dăm 
acest amănunt pentru Idenlili- 
care) făcea manevrele de a- 
propiere la punctul de descăr
care a cărbunilor. Fiecare ma
nevră era Insolită de cile un

L1NISTE1
răget înfricoșător: acest ca
mion era posesorul teribilei 
sirene.

După descărcarea cărbunilor 
autocamionul a plecat. Pentru 
ca, nu după mult timp, să-și 
anunțe din nou prezenta cu a- 

ceeași sultă de 
răgete.

O lume întrea
gă de cercetători 
caută asiduu posi
bilitățile de a 
transforma așeză

rile omenești fnlr-o tonifiantă 
relaxantă Mare a Llnlșlel. Zgo
motul este declarat dușmanul 
nr. 1 al urbanismului. In tot 
mai multe localități se Instau
rează Interdicția claxonatului. 
Și ială că, șoferul de pe 21- 
HD-1913 iși instalează o sire
nă de navă la bolul autoca
mionului său. De parcă n-ar 
exista un conducător al unită
ții care deține autocamionul, 
sau serviciu de circulație să-l 
taxeze gras, 
Un adevărat 
I iniștei. dar 
trebuie tăcut

Buzilă Ion 
unul din cei 
dieri de la mina Aninoasa. Fotogra
fia lui e și acum (oare, mai e cazul?) 
afișată pe unul din panourile eviden- 
tialilor in muncă din incinta exploa
tării. Pentru rezultatele lui în pro
ducție, ortacii l-au stimat întotdea
una. Dar pentru faptele săvîrșile du
pă Ieșirea pe poarta exploatării, co
lectivul E. M. Aninoasa, toți locuito
rii comunei îl condamnă. De fapt, 
care sînt motivele pentru care tî- 
nărul Buzilă Ion a apărut, in după- 
amiaza zilei de 2 decembrie, in fața 
foștilor săi ortaci, prieteni și cunos- 
cuți, îmbrăcat in costum vărgat, de 
deținut ? Care sini faptele pentru ca
ro timp de 10 ani Buzilă Ion nu va 
mai cobori în abatajele Aninoasei, 
nu se va mai afla printre ortacii săi 
de muncă, va lipsi din familie, de lin
gă soția sa, de lîngă copilul său ?

Era pe la sfirșitul lunii februarie. 
După ce a ieșit din șut, Buzilă Ion s-a 

izită pe ld fratele' său, Con-

Ieri, temperaturile maxime au fost 
de plus 1 grad la Petroșani și plus 
6 grade la Paring. Temperaturile mi
nime au fost de minus 5 grade și. 
respectiv, minus 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE: Vreme frumoasă, cu cer 
mult senin. Temperatura in scădere.

precum merită, 
pirat pe Marea 

care neapărat 
Inofensiv.

A. B.

Unul dintre muncitorii iscusiți 
ai Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani - strungarul Ver- 
sanski Andrei, de la secția meca
nică, fotografiat in timp ce lucra 
la alezarea cilindrilor pentru un 
lot de stilpi hidraulici.

rezultate pozitive 
lui sectorului I. 
închegat, format 
de nădejde, care 
mat brigăzile lor in formațiuni 
de lucru puternice, apte să 
Învingă greutăți 
a! ir mc in bătălia 
midi cărbune.

Sectorul I al E.M. Aninoasa 
trimite la ziuă bogăția stratu
lui 3. Transversalele ce se ra
mifică din galeria direcționa
lă spre strat au fiecare cite 
un număr de înregistrare to
pografică. Dar adevăratele re
corduri 
lin in 
lor, au 
versată 
numele

stantin, la Vulcan. Coi doi au cioc
nit cîteva pahare de băutură. Apoi 
Ion a plecat. Dar nu a ajuns acasă. 
A intrat la restaurantul „Izvorul re
ce" din Aninoasa. Nu s-a gîndit că

de la „Izvorul rece" o să ajungă la... 
răcoare. Împreună cu un cunoscut. 
Leopard Gheorghe. a băut 1 litru 
de vin. Nu era beat, dar ii venise 
o nemaipomenită poftă de scandal. 
Ca în urmă cu doi ani. cind cum- 
nații săi. Gută Gheorghe și Gută 
Dumitru, l-au omorit pe Rusu Gheor
ghe și care acum se află între gra
tii. Atunci, alături de cei doi crimi
nali avea să dovedească Buzilă Ion. 
pentru prima dală, do e în stare: 
pentru a o împiedica pe Molaci Dom-

Intr-adevăr, cind se pușcă 
la David, in marele abataj 
frontal al brigăzii lui David 
Ioan, e revărsare de cărbune. 
Să ne amintim nu cu mult 
timp In urmă, cind in «^<4 
abataj s-a pornit liotăril pe 
calea introducerii noului in 
minerit, unii rămineau pe gin- 
duri. .Bine iși spuneau
realizăm tavanul artificial din 
placa metalică, introducem sis
teme noi de susținere, experi
mentăm noul transportor ro
mânesc. Dar ce facem cu ran 
damcnlele

lată că realizările de astăzi, 
șl nu numai cele de astăzi, 
ale acestei brigăzi, dau răs
puns acestor indoieli. Minerii 
lui David și-au însușit pe de 
plin tehnica nouă, au devenit 
slăpinii ei și-i smulg randa
mente inalle : fafă de 7,73 to
ne pe post cit prevede planul, 
ei obfin

’ tone pe 
se obfin 
Nicolae.
David. De alllel atunci cind 
s-a formal acest frontal, bti- 
gada lui David s-a rupt in 
două și sub conducerea fui

rilasT rotunda pe ierna 
reintegrării sociale 

a minorilor neglijați
Comitetul municipal pen

tru cultură și artă, Casa de 
cultură și grupa din Petro
șani a Asociației Juriștilor 
din R.S.R., organizează o 
masă rotundă pe tema : 
„Reintegrarea socială a mi
norilor cu educație neglija
tă", care va avea loc azi, la 
ora 18, în sala m:r- - Casei 
de cultură.

Participă tovaiușii David 
Maniu, procuror șef al pro
curaturii locale, prof. Victor 
Bădău, inspector școlar și 
loan Mischie. secretar al 
Consiliului pooular munici- 

provizori"

figisiune 
radiofonică 

literară la Lupeni

uica să se intereseze de salvare și 
pentru a fi sigur de „isprava" cum- 
nalilor săi. a lovit-o pe femeie cu o 
sticlă în cap.

Gînduri la fel de 
mințile și-n seara 
bruarie a. c.

Pe Roman Mihai
care au intrat, împreună cu soțiile 
lor în restaurant, i-a scrutat cu o 
privire dușmănoasă. Simplul fapt că 
Roman a tușit după ce l-a salutat, 
l-a înfuriat pe Buzilă. Asemănătoare 
furiei fiarei ce-și urmărește prada 
cu gindul de-a o sfișia, furia lui Bu
zilă devenea tot mai violentă. La în
ceput și-a înjurat ortacii. Apoi din 
cauză că n-a reușit să-l lovească pe 
Roman, i-a mușcat lui Mojoatcă un 
deget pentru că a intervenit. Buzilă 
ar fi vrut să spargă, să lovească, 
dar ceilalți cunoscut! nu l-au- lă‘

Centrul de radioficare din 
Lupeni a hotărit, împreună 
cu membrii cercului literar 
„Lira" din localitate, ca bi
lunar să se transmită emi
siuni, in care tinerii literați 
lupeneni să citească din ul
timele lor creații. In primo 
emisiune de acest fel. care-a 
avut loc săptămîna trecută, 
au citit proză și poezia : 
Zamfir Valeria, Paul Șomă- 
cescu. Ion Gif-Deo-- ri Ste
fan Axinia.

Cor al elevilor 
din Vulcan

/Conl/nuare In pag a 3 a)

Recent, a fost înființai in 
Vulcan un cor al pionierilor 
și școlarilor, sub îndrumarea 
profesorului Fulăp Attila.

Corul face repetiții in fie
care duminică, urmind 
dea primele spectacole 
cinstea zilei de 30 decembne. 
în repertoriul corului sînt in
cluse atît cintece patriotice 
cît și din folclorul Văii Jiului.

i
s

„La Calul bălan"
în subsolul restaurantului 

„Progresul" din Lupeni s-a des
chis, de curind. crama .la 
Calul bălan". Amenajată in 
stil rustic, crama este apro
vizionată corespunzător, atît 
cu preparate culinare cit $i cu 
renumitele vinur d ■ Gostat.

Excursie 
cu caracter 

istoric
Simbăla ce a trecut elevii 

clasei a V-a C de la Școala 
generală nr. I din Petroșani, 
sub conducerea profesorului 
diriginte Mirea Petru, au făcut 
o interesantă excursie la Sar- 
mizegetusa.

Elevii au vizitat muzeul, am
fiteatrul roman și ruinele fos
tei capitale a Daciei romane
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Sezonul rece intră tot mai mult tn drepturile 
sale, aducindu-și, ca întotdeauna, întregul cortegiu de 
probleme ce-și cer soluționarea. Nopțile lungi, mono
tonia zilelor mult mai scurte decil în celelalte anotim
puri. atmosfera din mediul urban mult mai intens po
luată decil in restul anului, reclamă imperios 
satisfacerea unei necesități fiziologice de prim ordin : 
deconectarea, evadarea in cadrul regenerator și toni
fiant de energii — NATURA.

Să prisim spre înălțimi! Crestele imaculate ale muu 
Iilor din jur ne ispitesc, ne promit de la mari distanțe 
mediul spre care rivnim cu aviditate: aerul ozonat și 
purificat, pirliile tăiate in masa imaculată și pufoasă 
a zăpezii, simfonia pădurilor de brad legănate de adie
rile \ inlului. lumea de vrajă în stare să ne redea șl să 
ne fortifice potentele funcționale atil de solicitate în 
îndeplinirea obligațiilor cotidiene. Și să precizăm aici 
nn adevăr arhicunoscut, argumentat suficient de cer
cetările psiho-sociologicc: odihna de sfîrșit de săplă- 
mină, sacanțele în aer liber, sînt tn contextul vieții

noastre moderne, sursele esențiale de recuperare a e- 
nergiilor.

E firesc, deci, să ne îndreptăm privirea spre cres
tele munților din jur, să punem întrebarea : în ce mă
sură ne vom putea bucura în noul sezon turistic de 
iarnă, de condițiile minunate ce ne oferă regiunea 
montană din jur pentru drumețiile, pentru evadările 
in lumea regeneratoare a înălțimilor ? Știm că există 
în jur pîrtii de schi, că avem cabane, că rețeaua tu
ristică din împrejurimile Văii Jiului a progresat în ul
timii ani. zVceastă realitate nu ne poate da decît sa
tisfacții. Dar în iernile ce au trecut, în rețeaua noas
tră turistică ne-am întilnit șl cu carențe care ne-au dat 
insatisfacții. Ne interesează, deci, ce strădanii s-au de
pus pentru a elimina sursele Insatisfacțiilor, pentru pu
nerea la punct a rețelei noastre turistice, spre a fi aptă 
de a-și primi musafirii — drumeții pe cărările de munte.

Am dori să ridicăm în pagina de față cîteva aspecte 
ale pregătirilor pentru sezonul turistic din anotimpul 
alb in municipiul nostru.

REȚEAUA
TURISTICA
se va situa 

la nivelul exigenfelor ?

î : - £2^5 £2^5

...Pentru elucidarea acestei între
bări, pentru consemnarea măsurilor 
întreprinse în vederea dotării caba
nelor noastre pentru sezonul alb, 
ne-am adresat subunității din Valea 
Jiului a întreprinderii județene de 
exploatare a bazelor turistice. Inter
locutorul nostru — Iov. Necula 
Radu, șeful subunității.

Mai întîi 
o retrospectivă

Înainte de a prezenta măsurile 
pregătitoare pentru anotimpul rece, 
precum și diferitele aspecte ce le 
Implică, am socotit oportun să be- 
neHciem de ocazia convorbirii noas
tre pentru a arunca o privire retro
spectivă asupra activității turistice 
din Valea Jiului.

— Așadar, e vorba de o 
sinteză a activității turistice, 
de un „bilanț" turistic pe pe- 

. rioada scursă de la începutul 
anului...

— Subunitatea noastră și-a depășit 
substanțial indicatorii în perioada la 
care vă referiți ,• atît la taxe-cazare 
cit si la desfacerea de mărfuri am 
depășit încasările. Cabanele noastre 
Inclusiv Baleia șl Obîrșia Lotrului, 
care ne-au aparținui au fost vizitate 
de 8 900 de turiști. Am avut musa
firi de toate vlrstele din diferite 
județe și 150 de turiști de peste ho
tare, îndeosebi din Ungaria, Ceho
slovacia, chiar din Italia și Franța.

— Deci, putem spune că 
rețeaua noastră de cabane a 
cunoscut o afluență mare de 
vizitatori. Cum vă explicați 
aceasta ?

— In primul rlnd, peisajul nostru 
montan exercită o puternică atracție 
asupra amatorilor de drumeții, fie 
autohtoni, fie străini. De asemenea, 
am reușit să ridicăm confortul ca
banelor noastre. Le-am dotat cu ca- 
zarmament nou, adecvat, le-am zu
grăvit, toate cabanele dispun de 
aparate de radio, iar cele de la Ru- 
su, Cimp șl Lunca Florii chiar de 
televizoare.

— 'Am avut, spuneați, aproape 
9 000 de vizitatori de la înce
putul anului. Ne interesează 
elfi au fost din Valea Jiului?

— După evidența noastră prea 
puțini. Numărul turiștilor locali care 
au fost găzduițl la cabanele noastre 
nu depășește cifra de 3 000. Repet i 
e vorba de cel găzfiuiti, cazați, nu 
mă refer la excursioniștii care, re- 
fugiați la munte pentru cîteva ore, 
au trecut pragul cabanelor.

— Cum aprectațl acest bi
lanț „minim" ?

— De loc mulțumitor. Vreau să 
precizez că în toată perioada la care 
ne referim, la nici una din cabanele 
noastre nu au fost organizate — fie 
de sindicate, fie de U.T.C. — excur
sii colective, iar în ceea ce priveș
te excursiile școlare de asemenea, 
nu ne putem declara satisfăcut!. De 
aici concluzia că dezvoltarea turis 
mulul de masă, exploatarea bazelor 
turistice din împrejurimi și, In ge
neral, trezirea interesului locuitori
lor pentru drumețiile de munte nu 
constituie Încă o preocupare cuve
nită din partea factorilor compelenți.

— Am reținut considerațiile 
dv. Dorim In continuare să in
formați cititorii noștri despre 
pregătirile ce le-ați întreprins 
pentru sezonul alb. despre 
condițiile ce le veți oferi 1n 
perioada iernii pe lingă... cu
venitul „Bine ați venit 1“

Ce ne vor 
oferi cabanele ?

— Pot afirma că la toate cabane
le s-au terminat pregătirile pentru 
lamă, toate fiind apte pentru a în- 
tîmpina cum se cuvine musafirii. Ia 
cabana Straja, bunăoară, spațiul de 
cazare s-a lărgit cu încă două ca
mere. sala de mese a fost amenajată 
pentru a putea fi utilizabilă și fn 
perioada Iernii. Așadar, pentru ama
torii pirtiei de schi de la Straja, ca
bana va putea oferi pentru cazare 
68 de locuri. In general, la toate 
cabanele s-au făcut reamenajări pen
tru Iarnă.

— O precizare. In iernile 
trecute au fost situații cind 
unele cabane, mai ales Straja, 
n-au reușit să ofere condiții 
optime de cazare din lipsă de 
combustibil...

— Această anomalie nu se va re
peta toate cabanele, inclusiv Stra
ja, sînt asigurate cu combustibilul 
necesar, respectiv cu lemne de foc 
și-l asigurăm pe excursioniști că vor 
beneficia de condiții optime. Avem 
personal corespunzător Ia toate ca
banele, care așteaptă cu căldură mu
safirii.

— $/ acum o privire In că 
mara de alimente a cabanelor. 
Ce pot ele oferi ?

— La toate cabanele s-au înma
gazinat produse alimentare în canti
tăți suficiente, atît zarzavaturi, 
conserve cît șl alte produse pentru 
diferite preparate culinare. Plus bău
turile spirtoase...

— O ultimă rugăminte: re- 
ferițl-vă pe scurt la starea căi
lor de acces spre cabanele 
noastre.

— In ceea ce privește marcajele 
ele au fost verificate de curlnd și 
în general corespund, sînt capabile 
să orienteze drumeții pe potecile de 
munte. Aș dori să mă refer însă la 
drumurile carosabile spre cabane în
deosebi la cele spre Rusu și Cîropu 
Iul Neag. Aceste drumuri sînt in
tens utilizate de diferite unități ca 
I.F.-ul, E.D.M.N. și șantierul C.S.A 
fără să se sinchisească nici una din 
ele de întreținerea drumurilor, îneît 
au ajuns la o stare de degradare 
avansată, astfel că multor turiști- 
proprietari de autoturisme — le vine 
qreu să pornească în asemenea con
diții spre respectivele cabane.

— Ar ft necesar, deci, să 
fie determinate unitățile amin
tite — atil In interesul pro
priilor lor parcuri de mașini 
cit și în interesul general — 
să repare ceea ce lot ei stri
că, adică drumurile. F.sle o 
necesitate stringentă pentru 
dezvoltarea turismului fn Va 
tea Jiului.

Am mulțumit interlocutorului pen
tru relatările oferite, exprimlndu-ne 
mulțumirea pentru invitația de a II 
cil mai des oaspeții cabanelor din 
masivele din împrejurimi. Și nu ne 
vom uita promisiunea...

AGENDĂ
Pentru amenajarea pîrtii- 

lor de schi, atit pentru pro
bele de fond cit și pentru 
cele de coborîre, Comitetul 
județean pentru educație fi
zică și sport a alocat fondu
rile necesare asociațiilor 
sportive Energia Lupeni și 
Spartac Petroșani. Amenajă
rile ce se efectuează in ma
sivele Paring și Straja con
stau din nivelări de teren, 
defrișări pe marginea pirtii- 
lor actuale și alte lucrări au
xiliare.

® ♦ F

Deschiderea festivă a com
petițiilor de schi organizată 
de C.J.E.F.S. Deva in actua
lul sezon va avea loc în ma
sivul Paring. La dispoziția 
participanților vor fi puse 
pirtiile de schi ale Institutu
lui de cultură fizică și sport 
din București, care oferă și 
cazarea schiorilor, dovedind, 
ca întotdeauna, multă ospi
talitate amatorilor sporturilor 
de iarnă'din Valea Jiului. 
De altfel, invitația ca aces
te festivități să se organizeze 
în masivul Paring aparține 
profesorului Virgil Teodores- 
cu, șeful catedrei de schi 
din cadrul I.C.F., un neobo
sit animator al sporturilor de 
iarnă în rîndul tineretului, 
sprijinitor asiduu al practi
cării acestor sporturi in Va- 
•en Jiului.

« A «

• n vprn care a trecut, un 
grup de studenți ai I.C.F. 
București au executat unele 
lucrări de corectare a pîrtii- 
lor de schi din apropierea 
cabanei lor, situată în ma
sivul Paring. întreaga insta
lație a schiliftului pirtiei ,,o- 
limpice" a fost demontată, 
executindu-i-se revizia și re
parațiile necesare.

DE CE O... CENUȘĂREASĂ?
In legătură cu neajunsurile, mă

surile ce se impun pc-ntru dezvolta
rea activității turistice, pentru spo
rirea interesului populației din Va
lea Jiului de a face drumeții de 
munte, ne-am adresat unor factori 
de răspundere din municipiu) nos
tru.

întrebarea1 pe care am adresat-o 
interlocutorilor noștri, și anume, 
de re batem pasul pe loc fn dez
voltarea turismului local, de ce nu 
se perseverează mai mult pe linia 
Inițiativelor organizatorice pentru 
antrenarea unor pături cil mai largi 
ale populației in drumețiile de mun
te. a slîrnit discuții aprinse. „Cum 
adică se face puțin?! Se face!". La 
Consiliul municipal al sindicalelor 
am aliat că, în cadrul comitetelor 
sindicatelor ar exista chiar comisii 
speciale, care se ocupă de mișcarea 
turistică, iar în cadrul asociațiilor 
sportive ar activa secții de turism. 
Perfect. Important o însă altceva. Ce 
fac aceste organe ? Sîntem informați 
că există chiar si comitete sindi
cale fruntașe în organizarea de ex
cursii. Bunăoaiă, cel de la mina Pe- 
trila a organizat vreo 7—8 excursii 
cu salariatii minei la... Turnu Seve
rin. T.A.P.L.-ul, de asemenea, a ini
țiat excursii cu caracter de schimb 
de experiență. $i că, în general, de 
sărbători s-au organizat ieșiri in ma
să la Lunca Florii si Cîmpu lui 
Neag. E clar. Era vorba de serbă
rile eîmpenoști cu ocazia Zilei mi
nerului și alte sărbători. Insistăm 
însă pe tema în discuție: mișcarea 
turistică montană în împrejurimi.

Tovarășul Slăbii Aure), membru

Hotelul alpin „Rusu“ 
își așteaptă oaspeții

Pentru a informa cititorii despre pregătirile efectua
te la hotelul alpin Rușu în vederea sezonului 
de iarnă am solicitat amănunte tovarășului Popovici 
loan, responsabilul hotelului care, ne-a răspuns cu mul
tă amabilitate :

— Ne-am preocupat — a spus 
interlocutorul nostru — îndeosebi 
de aprovizionarea abundentă a ca
banei cu produsele de alimentație 
publică necesare. Oaspeților caba
nei le vom oferi preparate culinare 
într-un bogat sortiment, din care 
nu vor lipsi .puii" la frigare cu 
mujdei de usturoi, cîrnăciorli — spe
cialitatea casei — mămăliguță cu 
brînză și smîntînă și alte zeci de 
preparate — grătare, fripturi, săr
măluțe etc. Amatorilor, care vor să 
le gătim o cină de vînat, le vom 
satisface gusturile, personalul caba
nei fiind pregătit în această artă 
culinară. Bineînțeles, cu condiția ca 
vînatul să ne fie adus din timp.

— Ce ne puteți spune in 
privința dotării cabanei ?

— Ara primit în această vară, prin 
grija l.R.B.C. Petroșani, cele nece
sare pentru a asigura o cazare cu 
adevărat confortabilă : paturi noi 
din import, lenjerie de pat nouă.' S-a 
făcut revizuirea generală a dormi
toarelor.

— După cum știm, secretul 
atragerii turiștilor constă In 
mare măsură și tn distracțiile 
pe care le oferă cabana. Ce 
oleriți turiștilor in acest sens?

— Cabana oferă posibilitatea unor 
diverse distracții. In micul nostru 
club, amatorii de șah, rummy sau ta
ble vor găsi cele necesare practică
rii acestor jocuri. Popicăria cabanei 
a fost amenajată corespunzător, iar 
televizorul își așteaptă ca întotdea
una pasionalii. Singurul neajuns — 
pe care nu l-am învins încă — dar 

în biroul executiv al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, a fost de 
părere că, într-adevăr, rezultatele în 
dezvoltarea turismului local nu-s la 
nivelul cerințelor și posibilităților 
existente. A lipsit inițiativa sindica
telor. colaborarea lor cu organizați
ile U.T.C. Este adevărat și faptul 
că nici Consiliul municipal nu a 
perseverat pentru impulsionarea tu
rismului local, lăsînd această acti
vitate pe seama... inițiativei comite
telor sindicale.

In fine problema problemelor: ce 
se va face pentru viitor ? Tov. Slă
bii Aurel ne-a dat asigurări că în
că din luna decembrie se vor lua 
măsuri pentru consolidarea secțiilor 
de turism și se va convoca o con
sfătuire pe municipiu cu responsa
bilii cu turismul, cu care prilej ce 
va forma un colectiv comun pentru 
coordonarea turismului pe baza unul 
program de ansamblu. Ideea e bună. 
Dorim să-i vedem roadele. Am mal 
primit informații fn legătură cu con
solidarea secțiilor de schi pentru 
sportul de performantă cît și a cen
trului de instruire pentru copil. 
Sportul de masă la specialitatea 
schi ? Nici un reviriment fn acest 
sens, din motivul că asociațiile, și 
mai puțin sindicatele, nu dispun do 
schiuri.

C’P-i ce ne-a interesat în mod 
deosebit a fost în ce constau stră
daniile pentru dezvoltarea interesu
lui pentru turism în rîndul tineretu
lui școlar. Ne-am adresat deci ins
pectoratului școlar și consiliului mu
nicipal al pionierilor. In primul rînd, 
am aflat ceea ce cunoscusem dina

pentru soluționarea căruia ne preo
cupăm intens, constă în faptul că 
nu dispunem dc un magnetofon sau 
un picup, pentru sala de mese. Un 
magnetofon ar fi foarte util întrucît 
muzica e... indispensabilă cabanei. 
Un sprijin valoros l-am putea pri
mi din partea organizațiilor U.T.C. 
din municipiu, care ne-ar putea vi
zita mai des, organizînd baluri sau 
seri distractive, la care să concer
teze orchestre do tineret cu soliști 
vocali etc.

— Alte neajunsuri... ?

— ...le înlîmpinăm prin faptul că, 
în timp de iarnă, nu se asigură 
transportul turiștilor din Petroșani 
pînă la cabană. Știm că Iarna diu
rnul e accesibil pentru autobuze 
doar pînă la podul dinaintea ser
pentinelor. Ar fi bine dacă în acest 
sezon, care va cunoaște totuși o 
mare afluență do turiști, s-ar asigura 
transportul la cabane cu alte mijloa
ce decît autobuze. Eventual cu 
I.M.S.-uri. așa cum se procedează 
de la Sinaia la .Cota 1400". în Bu
regi.

E o cerință firească șl, totodată o 
propunere la care subscriem și noi, 
invitînd conducerea I.C.O. Petroșani 
precum si conducerile subunităților 
O.N.T. și l.R.B.C. Petroșani, să re
flecteze asupra posibilităților de a 
o satisface. E necesar oare să mai 
amintim că astfel se va asigura le
galizarea transporturilor la și do la 
cabană, transporturi care, în pofida 
greutăților invocate (inzăpezirea dru
mului. nercntabilitatea etc.), se efec
tuează totuși de către diverse ma
șini ?

inte: că în cur*ul anului, mai ales 
al vacanței, elevii au luat parte la 
diferite excursii prin țară și-n îm
prejurimi, au fost trimiși în tabere. 
In total peste 3 000 de elevi au par
ticipat la diferite drumeții, unele or
ganizate in munții din jur.

In privința programului de activi
tăți turistice pentru perioada sezo
nului alb, în special a vacanței de 
iarnă nu am primit amănunte, pro

gramul fiind tocmai în fază de ela
borare. Am fost informați, în orice 
caz, că vor avea loc acțiuni variate 
șl bogate pentru elevi. Vom trăi șl... 
le vom consemna cu plăcere.

$i-n privința turismului școlar 
concluzia e că se poale face mull 
mai mull. Cu aceasta au fost de a- 
cord șl tovarășii Bădău Victor, ins
pectorul școlar al municipiului șl 
Nlculescu Vasile, președintele Con
siliului pionierilor. Adevărul e că 
unele școli (exemplu școlile nr. 3, 
6 Petroșani și 1 șl 3 Vulcan) se pot 
lăuda cu puține inițiative în dome
niul activității turistice. Socotim că, 
fn genera/, nu avem încă motive 
de aulomulțumire. Or, fenomenul 
automulțumirii există. Altfel rezulta
tele în domeniul turismului școlar 
ar fi raai anropiațe de condițiile ce 
le oferă Valea Jiului.

Deocamdată, să recunoaștem, tu
rismul local ocupă în optica multor 
factori de răspundere — organizații 
de masă și instituții de fnvățămînt 
locul de cenușăreasă. Linsese, adică, 
conștiința valorii și necesită fii 
acestei activități — și de aici — 
inițiativa, interesul. De ce acest a- 
nacronism ?

Snicuiri 
din calendarul 
competițiilor 

sportive 
de iarnă

Programul competițiilor sportive 
organizate de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport din 
Petroșani, va fi, și in această iar
nă, deosebit de bogat După con
cursurile de schi la probele alpine 
prilejuite de deschiderea festivă a 
competițiilor, care vor avea loc pe 
pirtiile I.C.F. in zilele de 28-29 
decembrie, vor urma, încă din 
primele zile ale lunii ianuarie, 
ațil_ întreceri competiționale cit șl 
concursuri de popularizare a 
schiului. Astfel, in data de 5 ia
nuarie, schiori din mai multe aso
ciații sportive se vor intilni pe pir
tiile de la Straja pentru a-și dis
puta intiietatea în cadrul unul 
concurs organizat de C.M.E.F.S, 
Petroșani. In 12 ianuarie va avea 
loc un concurs de popularizare a 
schiului la Petrila. In zilele de 19 
și 26 ianuarie se vor desfășura în
trecerile in cadrul cupelor „Spar
tac" și „Unirea" organizate de a- 
sociații1" sportive din Petroșani și^ 
Lupeni.

Etapa județeană a campionatu
lui național al copiilor si juniori
lor. se va desfășura la Straja Lu
peni, in ziua de 2 februarie. Ciș- 
tinătorii probelor alpine ale aces
tei etape se vor intilni in ziua de 
16 februarie la Abrud, (concursul 
național rezervat micilor schiori se 
va desfășura la Poiana Brasov în 
zlk'n 26—28 martie).

După concursurile ce vor avea 
loc în 9 februarie in cadrul „Cupei 
judetelo-" la probele alpine (cobo
rîre. slalom special și uriaș) vor 
urma. Io Straja Lupeni. întrecerile 
pentru cupa „16 Februarie" iar a- 
Doi etaoa județeană a campiona
tului de seniori (in zilele de °9- 
23 februarie). Cistigătorii etcoel 
iudetene se vor reîntilni la etaoa 
finolă pe tară a seniorilor, in zi
lele de 28 februarie — 3 martie, pe 
pirtiile de la Poiana Brasov.

Se vor moi organiza concursuri 
de schi în cadrul „Cupei școlilor 
sportive" fin 3 martie. De oîrt'a 
de pe coasta Rakoczi) a „Cupei 
Eneraîa" fin 9 martie la Stra:a 
Lupeni) si a „Cupei Minerul" r:n 
16 martie, tot fa Straia Lupeni'.

In final. în luna februarie, se 
vor desfășura si concursurile or
ganizate in cadrul „Alpiniadei de 
iarnă" fetapa I șl a ll-a), la care 
vor participa alpinist» din cadrul 
asociației sportive C F.R Petro
șani. In aceeași lună, pirtiile de 
săniuțe vor cunoaște animația u- 
nor atractive întreceri, prilejuite de 
campionatul municipal de săniuțe 
pentru copii și juniori.

Cînd se vor 
organiza la cabane 

seri distractive 
pentru tineret ?

Comisia de turism pentru tineret 
din cadrul Comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C. a desfășurat. în 
cele șase luni de la înființare, o ac
tivitate fructuoasă. La excursiile or
ganizate din inițiativa acestei comi
sii, în mai multe localități din țară 
șl din județ, au participat peste 2 500 
tineri.

Excursiile efectuate la cabanele din 
împrejurimi au cunoscut și ele o par
ticipare numeroasă a uteciștilor. Pes
te 5 200 de tineri au fost oaspeți ai 
cabanelor în cele 38 de acțiuni or
ganizate de comisia de turism. Se 
dovedește, deci, în rîndurile tineri
lor. o nestăvilită dorință de recreere 
și reconfortare în mijlocul naturii.

Pentru a satisface dorințele celor 
care simt chemarea munților și pre
țuiesc frumusețile neasemuite ale na
turii, este necesaTă însă o preocupa
re asiduă și a organizațiilor U.T.C. 
Comisia de turism a municipiului, ori- 
cît s-ar strădui, nu poate face totul. 
Am sugera pe această cale organi
zațiilor U.T.C. din Valea Jiului și, în
deosebi, ale exploatărilor miniere, să 
reflecteze asupra posibilităților de a 
îndeplini o veche dorință a tinerilor 
șl anume : fiecare din cabanele noas
tre să stea in atenția unei orqanizațli 
U.T.C., care să organizeze la sfîrșit 
dc săptămînă, concursuri de orientare 
turistică și de popularizare a împre
jurimilor Văii Jiului șt, bineînțeles, 
seri distractive pentru tineri.

Pagină realizată de
Ion DUBEK

Ion MU ST AT A

Foto: E. FRITSCH
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Cînd toți elevii vor înțelege
importanța tezelor ? PROROCIREA

La Bistrița s-a deschis un salon interjudețeon de arta 
fotografică „România aii", la core porticipă artiști profe
sioniști și amatori din 16 județe. Juriul, alcătuit din per
sonalități ale vieții artistice și culturale din București, Cluj 
și Tg. Mureș o decernat principolul premiu inginerului 
S. Fissgus, de la cercul foto din Lupeni ; pentru lucrarea 
intitulată „Liniște" Au moi fost premiați Penu Angliei 
Cioc (Ploiești), George Gavriluțiu (Fiundul Birgăului), Ni
cu Don Gelep (Croiovo) și Ștefan Veiss (Oradea). Pre 
miul special al juriului pentru participare colectivă a fost 
acordat cercului de lotoomatori de Io Palatul culturii din 
Cluj.

(Agerpres)

Ne scriu cititorii

„Am comis două mari greșeli u

Inhmplarea despre care vreau să 
vă povestesc s-a petrecut intr-o sea
ră. luna trecută.

Mă atlaro în stația „Stadion ' din 
Petroșani, împreună cu fetița mea 
în vîrstă de 3 ani. Voiam să ajun
gem acasă, în cartierul Aeroport. 
Două autobuze au trecut fără să fac 
vreo încercare de a urca, fiind foarte 
aqlomerate. Îmi pusesem speranța în 
ai treilea autobuz, care tocmai se 
zărea. Dar. dacă știam ce m-așleaptă 
în acest autobuz, mai stăteam o ju
mătate de eră în stafie pînă sosea 
e oatra mașină.

Am reușit să urc lelița, insă eu 
am rămas între uși. Cind l-am rugat 
pe șofer să deschidă din nou ușa. 
cu un glas foarte ridicat acesta s-a 
repezit la mine:

— De ce te urci prin față, nu vezi 
că e aglomerat ?

După ce l-am Informat că m-am 
urcat prin fală pentru că sînt cu un 
copil mic, mi-a răspuns cu o voce 
și mal ridicată ■

— Acela e copil ? Copilul mic se 
ține in brațe, altă dată să te urci 
prin spate...

Am îndrăznit să întreb dacă la 
fel procedează și atunci cind se urcă 
prin fată bărbați și femei fără „co
pii raid".

N-am reușit însă să termin fraza 
că am fost întreruptă:

— „Termină odală. ai înțeles!'
Deși n-am înțeles, am fost nevoită 

tac și am trimis banii după bilet. 
Atunci o tovarășă de drum m-a între
bat foarte mirată :

— De ce mai scoateți bilet pentru 
c stație?

Vrind-nevrind am comis două gre
șeli mari : am îndrăznii să mă urc 
prin față cu o fetiță de trei ani și 
am scos bilei chiar și pentru o sta
ție (!!).

Șoferul care ra-a tratat cu atita 
„amabilitate ’ se numește Berea Ion 
și «onduce autobuzul 31—HD—1 640.

Cred că numele acestui om tre
buie să fie cunoscut de toii cititorii 
ziarului. Poate va înțelege și el că 
pe o femeie necunoscută n-o poți 
Hala după „calapodul" cu care este 
probabil obișnuit. Dacă nu știe cum 
să se comporte un om civilizat, aș 
vrea să-l invit în clasa mea. Sini si
gură că elevii mei, deși au numai 
ept ani și sînt In clasa a II-a, vor

ști să-l spună anumite reguli des
pre comportarea civilizată.

Înv. Indila SOOS
Școala generală nr. I Lupeni

ln conformitate ru Instrucțiunile 
Ministerului lnvățămlntuhii. lucrările 
scrise sau tezele, cum li se mai spu
ne, au (ost planificate linindu-se cont 
do timpul necesar pregătirii lor. re
capitulării materiei Pentru a se c- 
vita supraîncărcarea elevilor, în fie
care săptămlnă. au fost planificate 
maximum două lucrări scrise. în a- 
ccsl fel elevii putînd afecta cel pu
țin trei zile pregătirilor.

La Liceul Petroșani, la principalele 
obiecte de învățămînl au fost făcute 
meditații, Iar pentru elevii rămași în 
urmă la învățătură au fost stabilite 
săptăminal orc de consultații la ma
tematică. chimie, fizică, limba romfl- 
nă Pentru clasele a XH-a. care vor 
susține în acest an și examenul de 
bacalaureat, recapitularea pentru te
ze s-a făcut pe teme generale de 
sinteză, pentru a-l obișnui pe elevi 
să extragă ideile principale din mai 
multe opere literare care se referă 
la o temă sau alta" — ne spunea 
profesorul Muntean Ironim.

Lucrările scrise au scos în eviden-

ță, în general, buna pregătire a ele
vilor, reflectată In notele mari din 
catalog. Si totuși...

Am rămas surprinși do notarea cu 
2 a lucrărilor la limba română ale 
elevelor Munteanu Lidia și Pulvere 
Ghizcla, ambele din Clasa *a XII-a A.

Tribuna școlii

Revărsare
(Urmare din pag 1)

Man a pornit pe picioare pro
prii, solide.

— Bine, chiar foarte bine 
muncesc și cele șapte brigăzi 
din abatajele cameră — spu
nea tov. ing. Ghioancă Vic
tor, șeiul sectorului. In abata
jele conduse de llie Nicolae, 
Roman Petru, Mujnai Nicolae. 
Cristea Aurel se obțin randa
mente de peste 7 tone pe post. 
Nici una din brigăzile seclo 
rului nu a rămas sub prelimi
nar. Aici iși are izvorul plusul 
de 1781 tone de cărbune dale 
de sector peste plan in luna 
noiembrie și care se adaugă 
buchetului de realizări cu care

PELICULĂ NEGATIVA

Ambele In cursul trimestrului au a- 
vut numai note bune. Enigma a fost 
dezlegată repede, verificlndu-le te
zele. In foc să se pregătească cin
stit. să recapituleze temeinic motoria, 
așa cum au făcui restul colegilor, 
cele două eleve au . găsit calea ne
cinstei confecționînd, cu multă mi
gală, fițuici pe care’ au încercai să 
le folosească, crezi nd că vor duce 
în eroare profesorul, fără a se gîndl 
că cele înșelate sint lot ele. In a- 
fara notelor mici primite la lucrare, 
aceste eleve, nerepetind materia, au 
rămas și cu lacune serioase în pre
gătire. Oare, la examenul de baca
laureat vor încerca din nou să ape
leze la metode necinstite ?

Patru elevi din clasa a XI-a G, de 
la același liceu, nu s-au pregătit 
pentru lucrarea scrisă la Istorie șl, 
pentru a nu lua o notă slabă, au gă-

slt Imediat „soluția" salvatoare: au 
plecat de la oră. In timp ce restul co
legilor Iși scriau lucrarea, cel patru 
„fugari" <e plimbau liniștiți prin o- 
raș. I^ață de aceste acte de Indisci
plină, conducerea școlii va trebui să 
la și măsuri disciplinare. Dar părin
ții acestor elevi aprobă, oare, acest 
mod de a proceda al fiilor și fiicelor 
lor ?

Pregătirea tineretului pentru viață, 
acumularea unul vast bagaj de cu
noștințe, este o preocupare perma
nentă a școlii. Dar organizația 
U.T.C este aceea care are misiunea 
do a contribui la educarea tinero- 
tului, la formarea unei concepții juste 
despre muncă. Dacă aceste abateri 
de la disciplina școlară nu vor fi 
sancționate, elevii se vor obișnui cu 
acest „stil de muncă".

Lucrările scrise, după cum se știe, 
constituie un prilej do aprofundare 
șl consolidare a cunoștințelor din 
timpul trimestrului. Această realitate 
a fost înțeleasă de majoritatea ele
vilor. Ceilalți însă, Infima minori
tate, cînd va fi ajutată spre a înțe
lege acest lucru ?

Credem, că în această direcție, dl- 
riginții și organizația U.T.C. nu și-au 
spus nici pe departe ultimul cuvînt.

P. MUNTEANU

COCOȘILOR

din 
cu
El

De curlnd, terenul din spa
tele complexului meșteșugă
resc din Lupeni (str. 23 Au- 
gust) a (ost inundat. Unii lo
catari al ir mă că salariat ii sec
torului I.C.O. nu-și fac datoria, 
alții dau vina pe constructo
rii care, „nivelind" balastul 
pesle canalul de drenare, l-au 
înfundat. De-o fi una, de-o li 
alta, cert e că 1n spatele com
plexului ou apărui 
Doar căciula 
gunoi a rămas 
rest — baltă.

Pe locuitorii 
numerele 7—11

sd-ș/ 
pen- 
deli- 
apol

insule", 
grămezilor de 
la suprafață, în

imobilelor de la 
micșorarea „fn-

sulelor" 11 avertizează 
procure bărci, plute, iar 
tril Înotătoare apa e un 
ciu. Ratele Iși fac siesta,
încep sd măcăie salisiăcute; 
lacul crește mereu. Cine știe, 
poale azi, miine va ajunge la 
ultimul elaj al complexului 71 
Și alunei, poate, înotătoare
le, vor pluti agale deasupra 
orașului...

Fotoreporterul nostru n-a aș
teptai o astfel de .ocazie", a 
imortalizat pe peliculă actuala 
priveliște din spatele comple
xului lupenean.

N. ARBOREANU

(Urmare din pag. 1)

să-șl facă de cap în local. L-au imo
bilizat. Cînd fiara cu chip de om a 
scăpat din mîinile Ortacilor, a înce
put să se dezlănțuie. De acum, în 
mintea sa încolțise 'un singur gînd 1 
să ucidă. încâlcind legile umanității, 
și-a propus să suprime viața unui or
tac. Simplul 
șlt (? 1) cînd 
îndemnat pe 
turl barbare
secure șl apoi, asemeni' unui viking, 
s-o arunce după tovarășul său de 
muncă. Ncreușind să-l lovească, l-a 
aținut calea la colț de! stradă. Doar 
strigătele de groază venite de prin 
apropiere, l-au ajutat pe Roman să se

fapt că Roman a tu- 
a trecut pe lingă el, l-a 
acest individ, cu apucă- 
să dea fuga acasă după

salveze. Bruta a coborlt și mai mult 
pe scara umanității, urcînd scările 
locuinței lui Roman cu securea pe 
umăr. Cind s-a văzut In fața urmă- 
ritului, călăul a ridicat securea și a 
lovit... Dar Roman Mihai, cu un reflex 
vital, a parat lovitura fatală, care i-ar 
fi despicat capul.

Acestea sînt faptele pentru care 
Buzilă Ion a fost condamnat de că
tre Tribunalul județean Deva la 10 
ani temniță grea, 4 ani degradare 
civică și plata despăgubirilor mate
riale.

Sentința e aspră, dar ea dovedește 
șl de astă dată că. acei care sfidea
ză legile țării, sînt pasibili de pe
depse pe măsura faptelor lor.

Pînă nu de mult, Stancu 
Andrei din lupeni avea ceas 
cu cuc. Cind ceasul suna .cu- 
cu’, Andrei se trezea, se Ireca 
somnoros la ochi, apoi ador
mea In continuare De un timp 
încoace, Stancu Andrei 
Lupeni nu mal are ceas 
cuc. Are ceas cu cocoș,
cum 7 N-ațl mal auzit de ceas 
cu cocoș 7 Nici eu. Dar nu 
face nimic. Adică face pen- 
fiu Andrei. Cind ceasul sună 
cu-cu-rl-gu. Andrei se trezeș
te. Se Irezeșle... prin cotețe. 
Sd nu credeți In
să cumva că doar
me printre orătănii. 
Nu. Se trezește 
printre ele pe li
nie de .studii". Andrei vrea 
să descopere cu orice preț e- 
nlgma: cine s-a născut mal inlil: 
oul sau găina. Ptnă acum n-a 
ajuns la nici un rezulta! A 
ajuns la închisoare.

le.șil dintre gratii, Stancu 
Andrei s-a jurat sd nu mar 
calce prin cotețele oamenilor. 
S-a jurat fn limba pe care o 
cunoștea mai bine: cea păsăreas
că. Dar pentru . a nu-și uita 
meseria a trebuii să mai exer
seze. Așa că a dat iar iama 
prin cotețe; via închisoare. Șt 
tot nu s-a potolit cu escapa
dele găină rești.

Ultima dată cind l-a sunat 
ceasul cu-cu-rl-gu, Andrei s-a 
trezit In cotețele Iul Părăuan 
Andrei și Gherman Alexan
dru din Lupeni. Atunci, doi 
cocoși pinlenați l-au prevenit 
pe Andrei fn limba lor: cu-cu- 
ri-gu qa-gu, ceea ce însemna 
vezi c-o-ncurci, nea 
cu 1 Dar cum Andrei 
1n vorbele cocoșeșli, 
pit ceva orătăniilor 
cat Însoțit de cinci
Dar n-a zburat departe.

FOILETON

Cind locotenentul major 
Plrvu de la miliția din Petro
șani l-a întrebat pe Stancu ce 
a căutat prin cotețele oameni
lor, el a ră’mins *cUTl S' con 
cls ■

— Voiam -><1 al Iu ce lucruri 
asemănătoare ^e Inlllnesc la 
o găină, don' șăl...

— El. șl al aflai 7
— Haida de, păi malale ce 

părere-țl Iaci despre mine 7 
HI spun dacă vrei. Dar *-d nu 
mă mal trimiți unde-am mal 
lost, că-i nasol rău acolo... Stil 

care-l asemănarea 7 
O găină are amin- 
două picioarele e- 
gale, dar mal a- 
Ies dreptul. Dar 

Irăznească dacă nu

de 
la

Iul

le 
ce

știuse

7a 
de

5/

An-

Slan- 
nu crede 
le-a citi
și a ple- 
ouătoare.

lo, să mă
spun adevărul, voiam să spe
rii numai o găină, da alealan- 
le cică merg șl ele. Ce soli
daritate dom'le la găinile as
tea.. N-am mal pomenit 
cind am fost ultima oară 
zdup.

Si i-a mai pus locotenentul 
major Plrvu o Întrebare 
Stancu Andrei. Sună așa:

— Ascultă, mă I Dacă 
știi pe toate, ta spune-mi 
asemănări sini la line 7

— Sanchi, vrei să mă-nnozl 
șăfule. Ei allă c-o șllu șl p-as- 
ta: am amlndouă mîinile 
fel de egale șl mai ales 
lungi.

Intr-adevăr.
p-asla.

...Si cil al zice găină, 
drel s-a invirlil din nou, pen
tru a 10-a oară, de loc de o- 
dihnă pentru o perioadă de 
timp. Dar nu printre orătănii, 
ci printre, zăbrele.

In zadar 11 compătimesc cei 
doi pinlenați In graiul lor oă- 
săresc: cu-cu-ri-gu. ga-qu.
te-am prevenit nene Stancu.

Dem SÂRARU

de cărbune
Inlimpinăm Conlerința munici
pală de partid.

IMri liniari 
tare spuo mult

Bilanțul pozitiv cu care sec
torul I al minei Aninoasa a 
Încheiat luna noiembrie con- 
tme o realizare deosebit de 
prețioasă : planul lucrărilor de 
pregătiri a lost depășit cu 123 
la sulă.. După ce fn luna oc
tombrie planul de pregătiri 
a fost realizat In Întregime, 
iar pentru decembrie s-au luat 
toate măsurile pentru accele 
rarea acestor lucrări, colecli-

vul sectorului 1 poale privi cu 
încredere sarcinile sporite pu
se de planul pe anul viitor, 
înlr-adevăr, rămlnerile în ur
mă la lucrările de pregătiri 
sini recuperate treptat, exis- 
tind certitudinea asigurării li
niei de front corespunzătoare 
planului pe 1969. Brigada lui 
Buțuțui Adrian efectuează lu
crările de pregătire pentru a- 
balajele frontale la orizontul 
IX mediu, iar cea a lui Dediu 
Pavel înaintează, la același 
orizont, cu direcționala vesti
că fn culcușul stratului 3.

fn urma lor, brigăzile de 
abataj vor găsi locuri de mun
că gala pregătite pentru a con
tinua firul succeselor cu care 
colectivul sectorului 1 al mi
nei Aninoasa se afirmă de 
multă vreme.

Factori

. 9b
(Urmare 'tirlupag. 1/

mil lei. Rezultatele puteau fi șl mal 
bune dacă exista mal multă preo
cupare fn folosirea judicioasă a uli- 

încadrarea 
de cherestea

lajelor și instalațiilor, 
în consumul specific 
rășinoase.

Aceasta a făcut ca 
tabil pe trimestrul III 
ze, la aceste capitole, 
pesle 117 mii lei.

La E.M. Lonea, prin unele măsuri 
privind îmbunătățirea muncii în ca
drul atelierelor, transport subteran 
și suprafață, valorificarea armătu
rilor recuperate și allele s-au adus 
economii, în trimestrul III, de peste 
250 mii lei. Remarcăm ca pozitiv 
faptul că la Lonea din 22 studii 
prevăzute pentru întreg anul 19G8

bilanțul con- 
să înregistre- 
o depășire de

importanți pentru 
eficienței economice

— 17 au fost duse la îndeplinire. In
tensa preocupare și spiritul de răs
pundere cu care se privește aici ac
țiunea ne îndreptățește să credem 
că pînă la finele anului studiile sta
bilite pe acest an vor fi transpuse 
Integral în practică. O atenție spo
rită a fost acordată totodată creș
terii vitezei de avansare a frontu
rilor de lucru și obținerii unei pro
ductivități sporite. Merită să fie 
arătate rezultatele bune obținute de 
brigăzile tov. Cosma Gheorghe, Re- 
paș Ludovic, Bela Ioan I. Burdea 
Nicolae de la E.M. Lonea care, prin- 
tr-o organizare mai bună a muncii, 
au obținui randamente cuprinse în
tre 7 și 8,33 — situlndu-se printre 
cele mai bune pe bazin. Exemple 
similare se înlîlnesc șl la celelalte
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OfflJl DE DINCOLO
DE TEJGHEA

(Urmate din pag. 1)

V1NFRI 6 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05— 6,00 Program muzical de 
mineață,- 5,45 Gimnastică; 6,05—8.25 
Muzică și actualități; 8.25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia pre- 
ierată; 9,30 Ateneu 
Cintece studențești; 
limba spaniolă; 10,30 
Moldova — muzică 
Melodii distractive; 1 
diculul. Igiena sportivului 
12,00 Muzică ușoară; 12,20 Cronica 
literară de Ion Dodu Bălan: Nicolae 
lorga — ..Pagini de tinerețe"; 12,30 
Jntilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat.- 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,20 Soliști șl orches
tre de muzică ușoară; 14,10 Dumbra
va minunată (emisiune pentru copii);

14.20 Melodii populare,- 14,30 Con
certul zilei; 15,05 Alo — răspunde 
muzica ușoară; 1515 Țării, inima și 
versul. Montaj de poezie contempo
rană românească; 15 30 lexiconul mu
zical al interpreților români. I :tera 
D; 16,10 Muzică populară,- 16,30 Pie-

se interpretate la clavecin; 17,00 Mu
zică ușoară; 17,15 Pentru patrie,- 17,45 
Glasul roților de tren — muzică u- 
șoară; 17,50 Tribuna radio; 18,05 Mu
zică populară și ușoară,- 18,30 Gazeta 
radio; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport; 19,30 Mu
zică populară; 19,50 Discuri în pre
mieră — muzică ușoară; 20,05 Ce
naclu literar; 20.25 Cintă Trini Lo- 
pez; 21,05 Atențiune, părinți; 21,25 
Muzică ușoară; 22.20 Seară de ro
manțe, 22.40 Moment poetic; 22,45 
Interferențe 
pe o temă 
stantinescu,- 
turnă.

lirice; 23,42 Variațiuni 
bizantină de Paul 
0.05—5,00 Estrada

Con-
noc-

popular,- 10.00 
10,10 Curs de 

1 Trandafir de la 
populară,- 11.15 

11,45 Sfatul me- 
iarna,-

PROGRAMUL II :

7,00 Muzică populară; 7,37 Cintă 
fanfara reprezentativă a armatei; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru pionieri); 
3,25 Mari ansambluri de clntece și 
jocuri: „Perinița"; 9,10 Curs de lim
ba spaniolă; 9.30 Ascultați... și veți 
recunoaște — muzică ușoară; 9,45

Să învățăm un cîntec: „Cutezători 
pornim in viată" de loan Chirescu, 
versuri de Petre Ghelmez; 10,00 
Teatru radiofonic: „Nora'' de H. Ib
sen. Adaptare radiofonică de Sidonia 
Drăgușanu; 12,05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Concert de prînz; 13,00 
Din folclorul muzical al popoarelor;
13.30 Revista revistelor științifice; 
13,40 Selecțiuni din operete,- 14,10 
Tineri interpret de muzică populară;
14.30 Moment științific,- 14,35 Nume 
dragi, muzică ușoară; 16,00 Arii din 
opere cu Mihaela Botez; 16,15 Pe 
teme 
și fără cuvinte;
nistă de-a lungul secolelor,- 18,05 Me
moria pămîntului românesc (reluare); 
18,25 Melodii de Gherase Dendrino 
și H. Mălineanu,- 19,05 Cintăreți ce
lebri și folclorul: George Folescu 
(reluare),- 19,30 Curs de limba spa
niolă; 19,50 Noapte bună, copii; 19,55 
Seară de operă „Don Giovanni" de 
Mozart,- 21,35 Seară de operă (con
tinuare). Actul al ll-lea,- 0.02—1,00 
Muzică.

medicale; 16,25 Cintece cu...
17,30 Arta claveci-

PROGRAMUL I : Radiojurnale: 7.00; 16,00; 22,00. 
tine 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. Buletin 
meteorologic: 17,00.

știri :

O.C.L. Produse industriale pun la dis
poziția cumpărătorilor un sortiment 
bogat de discuri la un preț cu 75 la 
sută mai redus docil prețurile din 
catalog. Așadar, o măsură salutară 
prin care comerțul vine-în sprijinul 
discofililor, în înlimpinarea tuturor 
amatorilor dornici să facă cunoștință 
cu creațiile corifeilor muzicii culte. 
Mai e necesar un alt îndemn de a 
porni spre magazinul de specialitate 
pentru a-ți procura citeva înregistrări 
din muzica lui Enescu. Beethoven, 
Chopin, Berlioz, Mozart sau... ?

Există acest „sau" asupra căruia 
vrei să te decizi la „fața locului", 
adică, în fața raftului cu sutele de 
discuri. La ce te aștepți aici ? In orice 
caz, dacă stalul a luat măsura să în
lesnească cumpărarea acestor arti
cole printr-o reducere a prețului de 
pînă la 75 la sută, te aștepți ca in 
același spirit să te înlimpine și per
sonalul magazinului (care n-a reușit 
să desfacă aceste articole de cultură, 
stocîndu-le in rafturi, fără a se sin
chisi prea mult). Te aștepți cel puțin 
ca, oprindu-le în fața raionului de 
specialitate, să fii intimpinat cu o- 
ferte, cu solicitudine, de ipostaza a- 
celui spirit comercial qare nu te lasă 
să pleci din magazin lără să nu cum
peri mai mult decît U-ai propus ini
țial. Dar... deziluzie I Iți rostești cu 
febrilitate intenția și te aștepți să ți 
se pună în față vrafuri de discuri. 
Ce urmează ? Un „da" rostit cu ră
ceală, după care ți 
discuri. Alegi unul 
Cu greu mai apar 
două. Dar nu sînt 
„Altceva ? 1“ întrebi 
tor, de altul. Ți se 
ton plictisit: „Nu 
înregistrări. Nu 
un catalog cu discurile existente în 
magazin. „Nu avem" I îți răspunde 
domnișoara cu acrul cel mai firesc 
din lume. Te uiți neputincios la raf
turile cu zeci, poate chiar sute de 
discuri cu preț redus Intre care ești

convins că mai există șl din cele 
care te-ar putea Interesa. Degeaba. 
Domnișoara ascultă muzică de dans 
la difuzorul de lingă dînsa. se uită 
peste capul tău la trecătorii de pe 
stradă. Ce poți să faci ? Te mai uiți 
odată la... sfinxul taciturn și impa
sibil în halat albastru care nu are 
nici o tangență cu muzica cultă și 
nici cu tine... biet cumpărător, și pă
răsești cu năduf magazinul.

O întrebare cere totuși răspuns 
din partea conducerii O.C.L. Produse 
Industriale: așa se face comerțul 
vilizat ?

exploatări. La Dilja brigada tov. 
Rotaru Gheorghe șl Enache Chiriță 
au obținut randamente de 8,15 și, 
respectiv, 8,26 t/post. Bine au mun
cit șl brigăzile lui Iordan Gheorghe, 
Dudescu Mihai, Cătană Vespasian, 
Nicoară Alexandru de la mina Vul
can care au obținut randamente me
dii pe ultimele luni de peste 7 
t/post.

Rezultate promițătoare s-au ob
ținut și la mina Petrila la brigăzile 
conduse de Rotaru Gheorghe, Rus 
Mihai, Ciornei Adam și alții. Exis
tă, așadar, țoale premisele ca prin
tr-o mai bună organizare a locu
lui de muncă să obținem realizări 
superioare

Un alt aspect al activității din 
subteran este cel legat de plasa
rea judicioasă a locurilor de mun
că. în această direcție s-a acționat 
cu efect la aproape toate exploată
rile, reușindu-se să se obțină și re
zultate. Astfel, la mina Vulcan s-au 
luat măsuri pentru creșterea numă
rului posturilor direct productive, 
urmărindu-se creșterea acestora în 
detrimentul celor auxiliare. (Se ac
ționează în continuare în scopul fo
losirii judicioase a forței de muncă 
și la Petrila, si la Dîlja). De men
ționai măsurile luate la
sectoarele auxiliare (IX electrome
canic și XII transport), precum sl 
mecanizarea încărcării la qurile de 
rostogol din str. 15 — ob|inîndu-se 
rezultate pozitive asupra prețului de 
cost. La Lonea, printr-o mai bună 
orqanizare, s-a reușit, fără ca acti
vitatea de producție să sufere, ca 
o serie de posturi de regie să fie 
redistribuite, prin plasarea lor la mun
ca în acord.

Avîndu-sc în vedere rezultatele 
obținute, precum și lipsurile existen
te. se impune ca absolut toate ex
ploatările miniere, nroparațiile si ce
lelalte unități din cadrul C.C.V.J. 
să-și mobilizeze eforturile în scopul 
obținerii unor rezultate pozitive, cu- 
noscînd posibilitățile reale de care 
dispun. Trebuie manifestată o recep
tivitate sporită fată de tot ce este 
nou pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor economice.

JOI 5 DECEMBRIE

Vulcan în

ci-

se intind două 
și ceri altceva, 
pe tejghea încă 

ceea ce cauți, 
de un compozi- 
răspunde pe un 

avem'11 ? Ceri alte 
ți se răspunde. Ceri

11,00 Curs de limba germană 
(reluarea lecției de mier
curi).

11.30 Tv. pentru specialiștii din 
agricultură.

12,00 Tv. pentru specialiști. Ci
clul medicină.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la fizică — clasa a XlI-a.
18,05 Curs de limba nisă.
18.30 Studioul pionierilor. „Re

cital pe... patine". Trans
misiune de Ia patinoarul 
artificial Floreasca.

19.00 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

19.30 Publicitate.
19,45 Medicul vă sfătuiește.
20,00 Roman ioileton : „Forsyte 

Saga" (VI).
21,00 Estrada tinereții.
21.30 Lira — poezie contempo

rană românească.
21,40 Prim-plan. Academician 

Grigore Moisil.
22,00 Studioul mic: „De ziua 

mamei" — piesă înlr-un 
act de Mihail Sadoveanu.

22,25 Artă plastică. Medalion : 
Ștefan Luchian.

22,55 Telejurnalul de noapte.

FILME
VINERI 6 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Je- 
nia, Jenicika și Katiușa; Republica: 
Totul pentru rîs,- PETRILA: Intoar- 
ce-te; LONEA — 7 Noiembrie: Vul
turii zboară devreme,- Minerul: Wi- 
netou seria a III-a,- ANINOASA: 
Zollan Karpaty ; VULCAN : Pasărea 
Phoenix; LUPENI — Cultural: Ope
rațiunea San Gennaro: Muncitoresc: 
Sfintul la pindă.

ro
la

sistăm mai în fiecare zi, în 
țeaua noastră comercială, 
asemenea scene penibile cînd 

cetățeanul e apostrofat, e jignit cu 
seninătate pentru simplul motiv că 
pretinde o marfă și nu orice marfă, 
șl nu oricum servită.

La tarabele C.LF. de la hale am 
văzut remizieri nebărbieriți, cu hala
tul, cămașa și mîinile murdare. în 
stare să arunce la grămadă kilul de 
cartofi și să-ți spună ,,dacă nu-ți pla
ce, cumpără din altă parte" pentru 
simplul motiv că i-ai cerut să nu-ți 
pună pe cîntar cartofi putreziți pe 
jumătate.

I n localul renovat și desprăfuit 
al restaurantului „Minerul", 
am fost din nou în situația 

de a suferi maniera... lot prăfuită a 
ospătarului X care ne-a lăsat o Ju
mătate de oră să așteptăm la o ma
să murdară (rămasă de la alți clienți) 
pînă domnia sa s-a decis să ne o- 
noreze cu... atenția.

Prea multă cerneală a curs deja 
pe socoteala., bunel deserviri, civi
lizate în comerț șl, probabil, va mai 
curge pînă cind forurile 
merciale vor pune mai 
tapet, în numele nostru 
„Cine ești dumneata, ce
dai nouă, cetățenilor de rind, sub 
raporlul eticii profesionale, omule de 
după tejghea ?"

Exploatarea miniera 
Aninoasa
angajeazci

noastre co- 
hotărît pe 
întrebarea 

garanții ne

Salarizare : 840—890 lei lunar.

Informații suplimentare 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.
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Semnarea protocolului cu privire 
Io schimbul de mârfuri și plățile 

pe anul 1969 între România 
$i Ungaria

BL'DAPESTA 4 Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea. transmite: In 
urma tratativelor desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă la 4 decembrie a fost sem
nal la Budapesta protocolul cu pri
vire la schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1969 între Republica Socia
listă România si Republica Populară 
Llngară.

Tara noastră va livra : mașini-unel- 
te utilaj petrolier, vagoane de mar
fă, utilaje pentru construcții, utilaj 

industria alimentară, diferite 
agricole, autovehicule, produ- 

? industriei lemnului, produse 
și diverse produse chimice, 

materiale rir construcții, mo-sare

bilă, bunuri de larg consum și alte 
mărfuri.

Republica Populară Ungară va 
livra: mașlni-unellc, mașini șl echi
pament electric, mașini de ridicat și 
transport vagoane-restaurant. diferi
te aparate do măsură și control, a- 
parale medicale și Roentgen, produ
se ale industriei radlotehnicc. lami
nate și țevi de otel, materiale . re
fractare, diferite 
medicamente 
tice, țesături 
larg consum

Protocolul 
schimbului de mărfuri cu 12 la sută 
fată de anul 1968 și cu 37 la sută 
fată de acordul pe termen lung din
tre cele două țări.

produse chimice, 
și substanțe țarmaceu- 
de bumbac, bunuri de 

și alte mărfuri.
prevede majorarea

SAIGON 4 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Saigon al agenției U.P.I.. în zorii zi
lei de 4 decembrie crucișătorul a- 
merican , New Jersey" a deschis fo
cul asupra teritoriului R. D. Vietnam. 
Tirul a fost corectat de avioane mi
litare ale S.U.A.

Potrivit relatărilor postului de ra 
dio Hanoi, aceasta nu este singura 
acțiune militară a S.U.A. îndreptaț i 
în aceste zile împotriva R. D. Viet
nam. Aviația militară americană a e- 
fectuat la 2 decembrie un raid asu
pra unor regiuni cu populație densă

din R. D. Vietnam. In afară de aceas
ta avioanele S.U.A. continuă zboru
rile asupra zonei demilitarizate. Toa
te aceste acțiuni sini întreprinse în 
pofida holărîrii cu privire la înceta
rea de la 1 noiembrie a bombarda
mentelor aeriene, de artilerie șl a 
celorlalte acțiuni militare împotriva
R. D. Vietnam. Se remarcă faptul că
S. U.A. și-au intensificat acțiunile a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam în 
ajunul convorbirilor care urmează să 
înceapă la Paris cu participarea tutu
ror părților interesate in soluționarea 
conflictului vietnamez.

Vietnamul de sud

Tabără a trupelor saigoneze 
atacată de forțele patriotice

— La apro-SAIGON 4 (Agerpres). 
ximativ 112 kilometri de Saigon, ir- 
tr-o regiune de junglă, detașamente 
ale forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud au angajat lupte cu e uni
tate a diviziei I aeropurtate ameri
cane. Imediat după aterizarea elicop-

— •

Panama

frontiera
aorooicrc

Ierului lor în această regiune, mi
litarii americani au fost prinși sub 
focul armelor automate și mortie- 
relor patriolilor, camuflați in junglă. 
Luptele au durat 4 ore. Potrivit pri
melor informații transmise de coman
damentul trupelor S.U.A., au fost uciși 
23 de militari americani, iar alti 52 au 
fost răniți.

Totodată, in cursul nopții de marii 
spre miercuri, forțele patriotice au 
atacat o tabără a trupelor saigoneze, 
situată in apropierea orașului Piian 
Rang, la 260 kilometri ie 
sud-vietnameză.

în cursul ultimelor 23 
bombardierele americane de 
52" au
duri în provinciile 
Phuoc 
există 
tional

'apitala

cu Costa Rica
SAN JOSE 4 (Agerpre>). - Cores

pondentul din San Jose al agenției 
Reuter, citind surse guvernamentale 
costaricane. relatează că unități înar
mate panameze care sprijină pe fos
tul președinte Arnulfo Arias, răs
turnat de la putere luna trecută în 
urma unei lovituri de stat, duc in 
prezent lupte cu trupe ale gărzii na
ționale panameze in apropiere de 
frontiera cu Costa Rica. Grupul înar
mat din care fac parte peste 100 de 
persoane, operează in vecinătatea o- 
rașului panamez Mellizas.

Pe de altă parte, ziarul ,,La Na- 
clon' care apare la San Jose, infor
mează că patru membri ai gărzii na
ționale panameze au trecut frontiera 
costaricană și au pătruns într-o loca
litate unde au ucis un exilat din Pa
nama. Ministerul Securității din 
Costa Rica a anuntat că s-a ordonat 
o anchetă in legătură cu acest in
cident deosebit de delicat".

I

In Argentina s-a descoperit 
o rețea o unor traficanti de 
copii nou născuti. Un medic 
și cîteva infirmiere de la o 
maternitate din Buenos Aires 
vindeau nou născuti la preturi 
deosebit de ridicate familiilor 
care nu aveau copii. Trafican- 
tii întocmeau acte de deces 
false, pentru a oferi o justi
ficare mamelor care-șl vindeau 
pruncii și acte de naștere pen
tru cumpărători. Prețul unui 
non născut a ajuns la 400 000 
de pesos. Această afacere te
nebroasă a fost descoperită ca 
urmare a unei dispute intre 
două surori care făceau parte 
din rețeaua de traficanți.

• ♦ •
Parcul national 

imensă și celebră 
sud-africană, esle 
de... elefanți. Un 
efectuat din 
strează că 
leșie in prezent 7 701 elefanți,

Kruger, o 
rezervație 
amenințat 

recensămint
elicopter demon- 

rezervatia adăpos-

de ore 
lip -B- 

continual să efectueze rai- 
Binh Long șl 

Long, unde se presupune că 
fortificații ale Frontului Na

de Eliberare.

—•—

Ciocniri intre
studenți și noliție

la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres). 

La Santiago de Chile continuă de
monstrațiile studenților de la Univer
sitatea Tehnică de Stal, care reven
dică sporirea alocațiilor guvernamen
tale destinate învătămîntului univer
sitar. Poliția a intervenit făcind uz 
de bastoane de cauciuc și gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe demon
stranți. In cursul ciocnirilor aproape 
90 de persoane au fost rănite și s-au 
operat 70 de arestări.

cu aproape 1 500 mai multi 
decit apreciau cifrele maxime. 
Explozia demografică a pachi
dermelor, susțin experții, se 
dalorește pe de o parte vila-

CALEIDOSCOP
D

litătii deosebite a acestor ani
male, iar pe de alta „infiltrării 
clandestine" a elefanților din 
țara vecină Mozambic, atrași 
de numeroasele amenajări spe
ciale din rezervație.

• ♦ •
La Fort Davis (Texas) a fost 

instalat un telescop, al doilea 
ca mărime din lume, a cărui 
oglindă are un diametru de 
261 cm și cintărește 3 510 kg. 
Telescopul va fi pus în func
țiune la sfirșilul lunii decem-

Puternice manifestații
ADIJNARII

de protest în Italia
GENERALE
A O. N. U

fost trimise unități de politie
i-«ll

înlre demonstranți și poli- 
produs, de asemenea, și la 
Agenția France Presse re- 
81 de persoane au fost ră-

O.N.U. este 
consultărilor 
membre și 

să

secretarul 
însărcinat 
cu guver- 
instituliile 

pregătească un ra-

ra- 
mediului uman din 
nocivi, cum ar fi 
si anei, eroziunea, 
precum și asupra

LUCRĂRILE

I». UNGARA :

VEDERE DIN ORAȘUL PECS e scurEGunnar Jarring

o-
eșuat.

i)eelara(ia
I’. S. din Japonia

vechilor miniștri 
portofoliile.

NEW YORK 4 
dunarea Generală 
tal marți o rezoluție prezentată de 
Suedia și alte 50 de țări, printre 
care și România, caro hotărăște con
vocarea în 1972 a unei conferințe 
a Națiunilor Unite cu privire la con
dițiile vieții oamenilor în lumina 
dezvoltării tehnologiei moderne. în 
virtutea acestei rezoluții, 
general al 
ca, în urma 
ncle țărilor 
specializate, 
port cu privire la natura și dimen
siunile studiilor efectuate în acest 
domeniu, precum și pioblemele care 
se pun alît țărilor industriale cîl și 
celor în curs de dezx-ollare. Rezolu
ția atrage alentia asupra deterioră
rii continue și din ce în ce mai 
pide a calității 
cauza feciorilor 
poluarea aerului 
zgomotele ele.,
repercusiunilor acestei stări de lu
cruri asupra condițiilor de viață ale 
omului, a stării lui fizice, psihice șl 
sociale.

(Agerpres).
a O.N.U. a adop-

ML*..snitti
•O
-ML **' t

A
• împotriva demonstranților au

ROMA 4 (Agerpres). — în prin
cipalele orașe italiene au continuat 
marți acțiunile de protest împotri
va reprimării de către politie a unei 
demonstrații țărănești în Sicilia. Ast
fel, la Genova a avut loc o puternică 
manifestație de. protest la care au 
participai oeste 23 000 muncitori că
rora li s-au alăturat numeroși stu- 
denți. împotriva inanifestanlilor au 
fost trimise unități de politie, caro 
au făcut uz de grenade cu gaze la
crimogene. Circulația a fost între
ruptă timp de mai multe ore. Cinci 
persoane au fost rănite, iar mai 
multi demonstranți au fost arestați. 
Ciocniri 
tie s-au 
Milano, 
levă că
nite. Politia a arestat 118 demons
tranți. Tot marți, a fost blocată șo
seaua care leagă Siracuza de Ra- 
gusa, în apropiere de locul unde au 
fost uciși luni cei doi muncitori a- 
gricoli de către politie.

Concomitent, in Hallo s-nu xtins 
și acțiunile revendicative ale stu
denților. După re FarnllaHa de Li
tere si .Institutele de fi/i-â și chimie 
diu Roma au fost ocupate luni de 
<atre studenli, marii au fost ocu
pate și facultățile de matematică, 
filozofie șl economie. Studenții s-an 
baricadat in incinta facultăților, pa
ralizând orice activitate universitară. 
Intre altele, ei revendică reforma 
programului de inv.'ilămint, lib. ml 
acces- in laboratoare și scăderea pre
țului manualelor. Elevii de liceu re
vendică iu rindul lor sporirea nu
mărului de profesori, precum șl 
construirea de noi localuri. Acțiuni 
studențești s-au înregistrat marii -i 
în alte centre universitare italiene 
ca Milano și Pisa. La Padova rec
torul universității a hotărit suspen
darea examenelor din primul trimes
tru ca urmare a ocupării de către 
studenli a Facultății de litere și li- 
lozofie.

© MOSCOVA. — Agenția 
TASS anunță că Andrei Gro- 
miko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a remis am
basadorului Marii Britanii la 
Moscova, Duncan Wilson, o de
clarație în care se arată că 
„hotărîrea discriminatorie și 
cu totul nejustificată a guver
nului englez de a limita perso
nalul ambasadei sovietice din 
Londra" complică și înrăută
țește relațiile anglo-sovietice. 
Acest lucru, se arată în de
clarație, impune Uniunii Sovie
tice o „reconsiderare nu nu
mai a actualei stări dar și a 
perspectivelor relațiilor sovieto- 
ennleze in diferite domenii".

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
a sosit miercuri Gunnar Jarring, tri
misul special al secretarului general 
al O.N.U. U Thant, in Orientul Mij
lociu. EI urmează să înceapă o nouă 
serie de convorbiri menite să con
tribuie la soluționarea pașnică a con
flictului israc>lo-arab.

sub semnul incertitudinii

@ NEW YORK Comitetul economic și financiar al 
Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o rezoluție, aprobata 
de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) care s-a desfășurat în luna martie la New 
Delhi, prin care se propune Adunării Generale excluderea 
Republicii Sud-Africane din U.N.C.T.A.D. datorită politicii 
sale de discriminare rasială. Rezoluția prezentată de 23 de 
|ări afro-asialice, Venezuela și Iugoslavia, a fost aprobată cu 
19 de voturi pentru, 22 contra și 23 de abțineri. încercările 
unor țări occidentale de a împiedica votul pe calea unor 
biecții procedurale au

formarea unui nou 
guvern în Eeuador

Bilanț pozitiv 
sectorul industrial 

<le sfat al Algeriei

QUITO. - Președintele Repubiu ii 
Ecuador, Velasco Ibarra, a format 
miercuri un nou guvern în urma 
demisiilor miniștrilor relațiilor inî- r- 
ue, agriculturii și a ministrului in
dustriei și comerțului. Portofoliul 
relațiilor interne a fost preluat de 
Hugo Larrea Benalcazar. în noul a- 
binet. majoritatea 
și-au menținui

La Caracas domnește
CARACAS 4 (Agerpres). — La 43 

de ore după închiderea centrelor de 
vot, rezultatul alegerilor preziden
țiale care au avut loc duminică în 
Venezuela se află încă sub semnul 
incertitudinii. Observatorii conside
ră că se asistă la cea mai strînsă 
luptă electorală din cei 147 de ani 
de cind Venezuela a devenit inde
pendentă. După numărarea a peste 
2 milioane din cele aproximativ 3,5 
milioane buletine do vot, candidatul 
partidului democrat creștin de opo
ziție (COPEI), Rafael Caldera, con
duce cu 565 864 voturi, fiind urmai 
do candidatul partidului guverna 
mental „Acțiunea democratică", Gon
zalo Barrios, cu 530 224 voturi. Sur
prinzător esle și numărul mare de 
voturi obținui de ceilalți doi can
didați la președinție — Miguel Bu- 
relli Rivas din partea „Frontului 
victoriei" (470 765) și Luis Beltran 
Prieto din partea „Mișcării populare 
electorale" (416 222).

Posturile de radio venezuolene 
relatează, cu toate acestea, că în 
baza unor aprecieri privind 90 la 
sută din voturile exprimate, victo
ria ar fi revenit candidatului Parti
dului guvernamental. Aceste știri au

o stare de tensiune
să

cu numărarea 
că orice fraudă 
respinsă de în- 
mare surpriză a 
potrivit căreia,

ALGER. — Sectorul industrial de 
stal algerian încheie anul cu un bi
lanț pozitiv: 90 de întreprinderi de 
acest fel — din 111 — au înregistrat 
in 
de 
lor 
lat 
ficient o largă acțiune de măsuri de 
reorganizare, modernizare și extin
dere a industriei de stat, a dezvoltă
rii acesteia prin crearea de noi ra
muri și unități. în acest fel, secto
rul industrial de stat aduce un aport 
considerabil la dezvoltarea economi
că generală a Algeriei, constituind 
în prezent osatura acesteia.

perioada 1967—1968 o creștere 
peste 34 000 000 dinari a cifrei 
globale de afaceri. Este un rezul- 
prin care se încheie in mod e-

TOKIO. — Partidul Socialist din 
Japonia a dat publicității o declarație 
în care cere guvernului Sato să în
treprindă demersuri pe lingă Statele 

Unite în vederea încetării
lor flotei a Vil-a americană

manevre-
în Marca
manevre,

Șase studenli a- 
manifestațiilor stu- 

i avut loc vinerea 
Ma-

brie. El va fi utilizat in spe
cial pentru studierea Planetei 
Marie, sperindu-se să se cla
rifice cu ajutorul Iul originea 
canalelor marțlene șl să se de
termine presiunea, temperatura 
și compoziția atmosferei pla
netei.

• ♦ ©

După un an de Ia efectua
rea primei operații de trans
plantare a unei inimi umane
— la spitalul Groote Shuur din 
Capetown la 3 decembrie 1967
— alte 98 de transplantări de 
inimă au avut loc în lume, Iar 
doi pacient) au suferit o dublă 
transplantare. Dintre cei ope
rați 43 au supraviețuit. Primul 
pacient căruia i-a reușit ope
rația de transplantare — Philip 
Blalberg — se află, potrivit ți
nui ultim buletin medical, in
tr-o formă fizica excelentă. La 
2 ianuarie 1969 se va împlini 
un an de cind lui Blalberg i-a 
fost transplantată inima.
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Japonie. In urma acestor 
începute cu două zile în urmă, fără 
un anunț prealabil din partea coman

damentului american, peste 
pescadoare nipone au fost 
să-și înceteze activitatea.

100 de

nevoile

• MADRID, 
reslati in urma : 
dentești care au 
trecută la Universitatea din 
drid au fost deferiți justiției. De< a- 
nul, prodecanul și secretarul Facul
tății de științe economice și-au pie- 
zenlat demisiile.

La Barcelona, politia a atacat o 
adunare a studenților de la Facul
tatea de medicină. Rectorul univer
sității a hotărit suspendarea cursu
rilor pe timp nelimitat.

determinat pe Rafael Caldera 
anunțe că a cerut efectuarea unei 
anchete în legătură 
voturilor afirtoînd 
electorală „va fi 
treaga națiune". O 
provocat știrea,
fostul dictator al Venezuelei, Mar
cos Perez Jimenez, răsturnat de la 
putere în 1958, a fost ales senator 
in districtul federal Caracas. Partidul 
Iui Jimepez „Cruciada civică națio
nalistă" dispune deja de 20 de se
natori și deputali.

între timp, după c 
agenția U.P.I., in noaptea de marți 
spre miercuri 
din Caracas a 
tancuri, în momentul cînd în 
rite puncte ale capitalei au 
fi auzite rafale de arme. O 
chimică a fost avariată în

iun relatează

® LONDRA. — O ceafă deasă a 
cuprins mărfi Londra șl o mare par
te a Angliei, incetinind ritmul de 
circulație pe șosele și pe căile fe
rate. Numeroase zboruri ale avioa
nelor cu destinația Londra au tre
buit să fie îndreptate spre aeropor
turile din Scolia, Irlanda sau Frank
furt pe Main. Țoale avioanele care 
urmau să-și ia zborul din Londra 
spre alte orașe vesl-europene au 
fost reliniile la sol.

Seminar pentru emanciparea femeii africane

palatul prezidențial 
fost înconjurat de 

dife- 
pulut 
uzină 
urma 

unei puternice explozii care a de
clanșat -un ’ incendiu. în general, în 
capitala Venezuelei domnește o sta
re do tensiune. S-a anunțai că pre
ședintele târli, Raul Leoni, se va a- 
dresa națiunii. într-iin mesaj radio
difuzat. maistrul de interne, Rei- 
naldo Moraf a chemai la calm afir- 
mînd că.»guvernul și forțele armate 
vor rosppăia rezultatele alegerilor 
prezidenția^.

| fi ---------------------------

Aviația și artileria 
israeliană au atacat

e WASHINGTON. — Pre
ședintele Johnson a remis mar
ii „Trofeul Harmon" maiorului 
de aviație William Knight, 
care pilotind un avion rachetă 
cit reacție de tipul „X-15" a 
atins o viteza de 7 232' km 
pe oră. El a zburat la o alti
tudine de peste 80 000 metri.

Iordania
TEL AVlV'4 (Agerpres). — Avia

ția și artileria israeliană au atacat 
miercuri pozițiile de artilerie și u- 
nitătil$ irpkione și iordaniene care 
au jucat un rol activ în bombarda
rea satelor de frontieră israeliene 
in noaptea de 2 spre 3 decembrie 
— a declarat un purtător de cuvînt 
al armatei Israelului. Comunicatul 
dat publicității in legătură cu această 
actiuge, treia din această săptamî- 
nă, rhenlfonoază că raidul a durat 
mai mult de o oră. Avioanele israc- 
lienc|au bombardat in valuri poziții 
la eșț și la vest de orașul Irbid din 
Iordania.

■fc

AMNfAN 4 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a atacat miercuri nordul

mi-Iordaniei, in special aerodromul 
lilar de la Mafrak și regiunea Irbid 
— a declarat la Amman un purtător 
de cuvînt militar. Unitățile de apă
rare au intrat în acțiune, precizează 
comunicatul. Din capitala iordaniană, 
agenția France Presse informează <-ă 
avioane israeliene au survolat orașul 
Amman la începutul după-amiezii, 
antiaeriana inlrind in acțiune in 
cursul alarmei ce a durat o jumătate 
de oră.

Ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, Abdel Moneim Rifai, a infor
mat presa că guvernul a însărcinat 
delegatul permanent al tării la O.N.U. 
să depună de urgentă o plinqere la 
Consiliul de Securitate împotriva a- 
tacului israelian.

ACCRA. — Seminarul pentru e- 
manciparea femeii africane, care și-a 
desfășurat timp de două săptămîni 
lucrările la Accra, a luat sfîrșit marii. 
Seminarul s-a tihut sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite. La lucrări 
au participat 150 de delegați din 24 
de țări africane și aproximativ 300 
de observatori din numeroase țări 
ale lumii, precum și reprezentanți ai 
diverselor organisme ale O.N.U. In 
rezoluțiile adoptate, participants au 
cerut crearea de comisii naționale 
care să studieze metodele adecvate

pentru înlăturarea obstacolelor care 
se mai află in calea emancipării le- 
meii de pe continentul african, pre
cum și întocmirea de către sociologi 
a unor studii amănunțite in ac-st 
domeniu.

săptămîna 
de parlamentul vesl- 
privind sporirea cu 4 
a taxelor asupra ex-

SAIGON 4 (Agerpres). — hi ca
drul unei conferirile de presă care 
a avui loc la Saigon, președintele 
administrației sud-vietnameze Ngu
yen Van Thieu a declarat că dele
gația saigoneză la tratativele de pace 
de la Paris va sosi in capitala fran
ceză la sfirșilul acestei săplămini.

® HELSINKI. — La 3 decembrie, 
la Helsinki a fost semnal protocolul 
privind schimburile de mărfuri dintre 
Polonia și Finlanda pe anul 1969. 
Potrivit protocolului, Polonia va ex
porta cărbune, mașini și instalații na
vale, produse chimice ele. și va im
porta hîrtie și celuloză, produse me
talurgice, instalații pentru industria 
hirtlei și celulozei.

<9 CARACI. — După cum a anun
țat agenția pakistaneză de presă, in 
urma epidemiei de holeră semnalate 
în Pakistanul de esl în regiunile 
Kuștia șl Bahubal au murit in luna 
noiembrie 86 de persoane.

Autoritățile au luat măsuri excep
ționale în vederea eradicării maladiei.

în S.U.A

WOLFSBURG. — Afectată de 
măsurile adoptate 
trecută 
german, 
la sută
porturilor, cunoscuta firmă con
structoare de automobile 
„Wolkswagen" — care expor
tă circa 70 la sută din produc
ția sa — a hotărit să majore
ze cu 50 de dolari prețul au
tomobilelor vindute
O creștere similar.: a prețului 
de vinzare a avut loc în sep
tembrie a. c.

In 1968. iirnia ..Wolkswa
gen" a vindul peste 550 000 
de automobile în S.U.A Se 
așteaptă ca o creștere a pre
țurilor de desfacere a auto
mobilelor „Wolkswagen" să 
fie aplicată și pe piețele v'Ckt- 
europene.

a.
)

I

• LONDRA. — La 3 decembrie a 
intrat in vigoare acordul interna’iu- 
nal privind salvarea cosmonauților, 
semnat simultan la 22 aprilie a. <.. la 
Moscova, Washington și Londra.

Acordul, la care esle parte și Ro
mânia, prevede restituirea cosmonau
ților și a obiectelor lansate în spațiu 
țărilor lor de origine și a fost sem
nat piuă acum de rSIr»» 75 do state.

_ Circa 25 000 de „studenți de la facul
tățile” de drept, economie si farmacie ale Universității din 
Istanbul au hotărit boicotarea cursurilor timp de trei zile, 
pentru a protesta împotriva intenției guvernului de a aproba 
înființarea unei facultăți particulare de drept la Istanbul. Re
prezentanții studenților susțin că existența unei facultăți par
ticulare de drept esle contrarie prevederilor Constituției din 
1961. El au atras totodată alentia că in cazul in care guver
nul va aproba înființarea acestei facultăți reacția studenților 
va lua amploare.

• ISTANBUL. —

<
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