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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a oferit 
joi o masa in onoarea delegației 
Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare formală din tovarășii Tullio 
Vechietti, secretar general il P.S.I.U.P. 
și Pino Tagliazucchi, membru al Co
mitetului Central, șeful Secției Ex
terne a C.C. al P.S.I.U.P.

Proletare
Au luat parte tovarășii Paul Nicu- 

lescu-Mizll, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, șei de secție la C.C. al 
P.C.R.

Masa s-a destășurat intr-o atmos
feră cordial.1.

Vizitele oaspeților

Zi de zi. ceas de ceas, în adin- 
curile Văii Jiului, omul se află in
tr-o luptă dirză cu natura. In aceas
tă luptă, învingător e întotdeauna 
el. omul. In fala valului de oameni 
înșiruit) de-a lungul pereților întu
necat!, cărbunele se sfarmă, se pre
dă, se transformă în șuvoiul negru 
ce șerpuiește spTe gurile abatajelor, 
spre ziuă. Aceasta e producția! A- 
cesta e rodul victoriei omului in 
încleștarea cu natura I Cit de simplu 
c de spus : .Stratul de cărbune de
vine un șuvoi și pornește spre ziuă-. 
Și. lotuși, nu e chiar așa. Pentru că. 
-i-a cum se întîmpia cu orice iz- 
bindă, șî cea din adîncuri, poale mal 
mult chiar îsi cere tributul, se vrea 
cucerită, dobândită. Care e acest tri
bul. care sînt premisele izbinzii ? 
Acea dăruire plenară, entuziastă, a- 
cea încordare nervoasă și musrhiu- 
lară pe care omul o pune la bătaie 
pentru a doborî si sfăiima stratul, 
pentru a pune frlu si preintimpina 
vicisitudinile lumii subpămîntene. 
Deci dăruire, încordare, atentie si 
perspicacitate — iată elementele me
rite să garanteze vigoarea fizică șl 
disponibilitatea psihică, într-un cu- 
vint capacitatea omului de a fi stă- 
pin pe situațiile în care-l pun ritmul, 
exigentele în fala cărora se află zl 
de zi si-n fiecare moment cît lucrea
ză in mină. Dar de unde arest fond 
alil de bogat de disponibilitate? 
Anchetele sociologice răspund la a- 
ccastă întrebare ru argumente ■ «în
vingătoare. Rmdamentitl muncii e- 
ficienta activității de producție șînt 
"determinate, în mod hotăritor, de 
felul în care oamenii își refac forla 
de muncă în timpul liber, do modul 
în care '•» odihnesc si îsi trăiesc FAMILIA Desen de : I. Tellmann
viata intimă, de satisfacțiile sau 
insatisfacțiile ce le au în urma re
lațiilor afective cu semenii lor cei 
mai apropiati. Dar, care altul e me
diul in caro omul iși reface forțele, 
unde se odihnește, de carc-1 leagă 
cele mai inLime relații dacă nu FA
MILIA ? Aici am dorit să ajungem, 
despre această interdependentă, pro- 
ductie-familie, am discutat cu cadre 
de specialitate si cei în cauză — 
minerii, pentru a-i pune în lumină 
valoarea precum si necesitatea per
fecționării acelui mediu comnlemen- 
tar ..optului productiv" care este 
familia.

Factor 
determinant
In legătură cu influenta factorilor 

psiho-sociali asupra randamentului și 
securității mun-ii, Iov. Manfu David. 
pro uror șef ai Procuraturii munici
pale, ne-a declarat următoarele ; Li
teratura de specialitate afirmă că 
factorul uman nu e deloc neglijabil 
el poate li uneori preponderent, fa
tă de cel tehnir-oiganizatorir in 
determinarea randamentului muncii, 
in explicația unui accident de mun
că.

Incă din 1924. Shellovv constată 
că grijile personale. neînțelegerile 
familia'p. preocupările de viitor etc, 
joarS un mare rol in determinarea

randamentelor, in cauzarea acciden
telor, ajungînd la concluzia că „oa
menii fericiți și sănătoși nu fac ac
cidente*. Un alt cercetător, dr. ing. 
Anasiewicz, referindu-se la proble
ma accidentelor de muncă în secto
rul minier, evidenția grupa cauzelor 
datorate „dispoziției intime negative 
care stă la baza neobservării regu
lamentului de securitate".

Tn cercetările noastre cu privire Ia 
comportamentul periculos din punct 
de vedere al securității muncii, am 
surprins aceleași aspecte. Astfel, cu 
ocazia accidentării sale, vagonetarul 
N. L. mina Lupeni. ne-a declarat că 
graba și ușurința cu care a lucrat se 
datoresr faptului că-1 supără „pro
bleme familiale". Un alt muncitor, 
cxplicîndu-și neatenția, spunea că e 
in divorț cu soția și-l preocupă 
soarta copiilor. Evident, asemenea 
stări sufletești influențează negativ 
și randamentul muncii.

Conchid: Factorii psihosociali nu 
pol fi Irecult cu vederea dacă vrem 
să explicăm un comportament ne
corespunzător. neadecvat sau peri
culos. Or, in anchetele care se lac 
cu privire la cauzele unui accident 
de muncă, factorii psihosociali nu 
sini relevați nici de comisiile de 
cercetare din unilâti si nici de orqa-

Anchetă rea'izuiâ do 
loan DUBEK

Schimb 
de experiență
Consiliul municipal al sindi

catelor organizează, azi, la 
Casa de cultură, un schimb de 
experiență la care vor partici
pa responsabilii culturali din 
cadrul sindicatelor, bibliotecarii 
cluburilor, responsabilii de bi
blioteci volante.

Cu această ocazie va fi pre
zentat referatul „Munca cu car
tea politică", iar în cadrul dis
cuțiilor, bibliotecarii vor împăr
tăși colegilor cele mai eficien
te metoclc in munca cu cartea.

<

(Continuare in pag. u 2 a)

itinfi ii drumul Clujului j
bești a doua zi. In ziua urmă
toare lotul se repetă ca în 
prima zi. Cu deosebire că ceri 
de mai multe ori cu 
nerăbdare relații de 
care aceeași voce le 
se traduc pe loc in

Dacă bine socotiți
in două zile la rînd înseamnă 
un drum dus-întors

Ieri după-amiază, la Lupeni 
și Petroșani, s-au constituit fi
liale ale vinătorilor și pesca
rilor sportivi. In adunările ge
nerale ale membrilor fostei fi
liale Petroșani care au avut loc 
cu acest prilej au fost relie
fate realizările obținute in pe
rioada trecută de la adunarea 
de alegeri anterioară și pină 
in prezent, s-au stabilit noi 
măsuri pentru participarea mai 
activa a vinătorilor și pesca
rilor sportivi la acțiunile de o- 
crotire și valorificare rațională 
a vînatului.

Informam că noua filială Pe-

z

•1

Din Petroșani vrei să comu
nici ceva urgent la Cluj. Ni
mic mai simplu. Pui mina pe 
telefon, formezi 09, aștepți ci- 
leva clipe pină ce de la ce
lălalt capăt nevăzut al firului, 
o voce amabila te întreabă 
„ce doriți ?" și apoi ceri nu
mărul de la Cluj.

Pină aici totul e in ordine. 
Apoi aștepți li
niștit în birou să 
primești legătura 
dorită. D 
zicem că
cut comanda 
ora 9 a.m. și 
neașteptate tim
pul s-a scurs. Ora 
incă „n-a venit". Formezi ' din 
nou 09, și urgentezi. Acela ?i 
glas blind ifi răspunde: „ime
diat". La ora 11 s-a dus cu răb
darea, mai ales că ai și alte 
treburi dar telefonul le țintuieș
te in birou. Formezi iarăși 09 
și acel ..imediat" le liniștește 
pe neașteptate. La 12 renue’i 
la convorbire cu gindul că ver

10 și Clujul

mai multă 
la 09, pe 
dă și care 
„imediat", 
cile 4 ore

pînă la 
Cluj. Să fio 
oare alil de lung 
drumul Cluju
lui ? Credem că 
nu. Cu toate 
că la vreo trei 
ore după ce 
am făcut -.oman- 
ni s-a, răspuns căda. de la 09

mai sint și alte comenzi cu Clu
jul neonorate in această vre
me. Să credem ?

I. STAMATE

N. R. Dacă 
au legătură 
zilele de 4 
faptele sini cu lotul întimplă-
toare. Dar nu ne cerem scuze.

i ■ îl

O

cele de mai sus 
cu cazurile din 
și 5 decembrie,

Temei 
v i i t o a r e I o r

Succesele pe care le-a repurtat 
de-a lungul anilor vestita brigadă de 
frontaliști a Iul Petre Constantin de 
la mina Lupeni vorbesc cu prisosin
ță despre dăruirea și abnegația în 
muncă a componentilor ei, despre spi
ritul de întrajutorare și dorința de 
afirmare a întregii brigăzi. Evoluția 
pe coordonatele timpului a acestei 
formații de mineri s-ar putea repre
zenta prinlr-o linie mereu ascenden
tă în direcția afirmării, a perfecțio
nării. E o țintă care a devenit de 
ani de zile cuvînlul de ordine in a- 
bataj. Toate succesele, toate victori
ile ce le smulge brigada adîncurilor 
au drept chezășie stYăduirita pentru 
a asimila și promova cu cutezanță 
noul, tot ce e mai înaintat in teh
nica minieră. Aceasta e explicația 
faptului că abatajul randamentelor 
înalte al brigăzii lui Petre Conslan-

Pe șantierul din Petrila se află în 
construcție blocul H, cu 30 de apar
tamente, prirhul bloc cu confort di
ferențial din Valea Jiului. Lucrările 
de zidărie, la cele 5 nivele ale blo
cului au fost terminate în 24 de 
zile, cu un pas de 4,5 zile un nivel. 
Sini în curs de încheiere tencuie- 
•lile, începînd.- .concomitent, lucrările 
de zugrăveli și de turnare a rum-be- 
tonului.

Ritmul intens de lucru se datoreș- 
te organizării muncii pe baza unul 
grafic de execuție judicios, concen-

solid 
afirmări

lin este unul dintre cele mai moder
ne locuri de muncă din cadrul mi
nei. In sprijinul acestei afirmații e- 
xislă acum un argument și mai so
lid : in urmă cu o lună in frontalul 
brigăzii s-a introdus un utilaj de 
mare randament, o combină Eickhoff. 
E un eveniment poale cu cele mai 
profunde semnificații din viata bri
găzii, una din garanțiile cele mai si
gure că în fala ei se deschide pers
pectiva unor realizări și mai presti
gioase. Productivitatea muncii în a- 
balaj se va dubla, producția zilnică 
va înregistra creșteri de sute de to
ne. Acesta e viitorul spre care tin
de brigada, făcînd în acest sens pași 
hotărîtori. poate pașii cei mai grei.

I. D.

(Continuare in pag. a 3-a)

record
trării efectivelor și aprovizionării op
time cu materiale. De remarcat că 
se lucrează în spațiu încălzit, blocul 
fiind racordat la rețeaua termică care 
a fost executată concomitent cu lu
crările de „roșu" ale construcției.

Blocul urmează să fie predat pină 
la 20 decembrie a.c., deci după un 
termen de execuție mai mic de 3 
luni. Este o realizare meritorie a e- 
chipelor conduse de Ilea loan, Beli- 
vu Gheorghe, Tobă loan, Kristoff 
Gheza, Chirilă Ioan, Desculu loan și 
Dzanzis Hristos.

Delegația Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare, formală din 
tovarășii Tullio Vecchietli, secretar 
general al P.S.I.U.P., și Pino Taglia- 
zucchi, membru al Comitetului Central, 
șeful Secției Externe a C.C. al 
P.S.I.U.P., insolită de tovarășul Dumi
tru Popa, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prlm-secretar al Comitetului municl- 
pal-București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, a vizitat joi uzi
nele ,.23 August".

Intre oaspeți și gazde a avut loc, 
în sala Consiliului tehnic, o discuție 
privind activitatea întreprinderii.

Oaspeții au vizitat apoi secțiile u- 
zinei.

Mulțumind pentru primirea căldu
roasă făcută oaspeții au semnal, la 
plecarea din întreprindere, in cartea 
de onoare: „Ne bucurăm, alături de

membrii conducerii uzinei, de mun
citorii, tehnicienii și inginerii ei, pen
tru contribuția adusă la înzestrarea 
României cu o industrie modernă - 
baza materială a construcției socia
liste. Exprimăm solidaritatea dintre 
muncitorii italieni și cei români in 
numele internaționalismului muncito
resc și al ideilor comune ale socia
lismului'’,

★

in cursul zilei de miercuri, mem
brii delegației Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare au vizi
tat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. Oaspeții 
au fost insolit! de tovarășa Ghlzela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Pe urmele unei scrisori

Nu-i prea mult 
pentru un singur om?

și

Produse 
desfăcute 

prin unitățile 
l.A.S.

po
ale 
in

cuprinde vinătorii 
sportivi din Petroșani, 
Bănită, Baru, Pui și

troșani 
pescarii 
Petrila, 
Riul Alb,-iar filiala Lupeni pe
cei din Lupeni, Uricani, Vulcan 
și Anindasa.

Simpozion
In zilele care urmează Co

mitetul orășenesc U.T.C. Uri
cani împreună cu întreprinde
rea cinematografică din Deva 
organizează un simpozion cu 
tema: „Familia — celulă de 
bază a societății". Va confe
renția profesorul Beligrad Du
mitru. După i conferință va fi 
prezentat un (ciclu de filme pe 
aceeași temă, i

O nouă secție 
„Gospodina"

La unitatea nr. 68 T.A.P.L. 
Uricani a fost înființată o sec
ție „Gospodina". Localnicii iși 
pol procura de aici un bogat 
sortiment de somipreparale și 
preparate culinare (salate, săr
măluțe, ardei umpluți ele.).

I.G.C. Petroșani a primit trei autobuze T. V. 
După rodaj ele voi spori numărul autobuzelor 
transportului public.

In fotografie : Șoferul Mateiaș Ion alături de 
noile autobuze.

Folo : V

In luna noiembrie, cele 
Iru unităji de desiacere 
l.A.S., care funcționează 
Petroșani și Petrila, au vindul
populației 4 tone carne de 
porc, 2 tone pește, 4 tone ro
șii de seră, 2 tone preparate 
de carne, 44 tone cartofi, 1 
vagon de vin, 104 000 ouă și 
alte produse. Valoarea totală 
a mărfurilor vindute se ridică 
la 469 000 lei. In perioada pre
gătirilor pentru 
iarnă, unitățile 
l.A.S. vor fi și 
aprovizionate.

sărbătorile de 
de desfacere 

mai abundent

In urmă cu cîteva zile, la redacție 
a sosit o scrisoare expediată de un 
salariat al preparatei Coroești. Au
torul scrisorii iși exprima nemulțu
mirea fală de modul de rezolvare a 
inovațiilor. Ce am aflat în urma de
plasării la Coroești ?

Dacă in 1966 și 1967 se prezenta
seră la cabinetul tehnic al prepara
ției 80, respectiv, 60 de inovații, in 
acest an s-au înregistrat doar 30... 
Despre soarta lor am putut afla mai 
puține deoarece registrul de eviden
tă nu-i prea pus la punct.

Dar să vedem in ce situație se gă
sesc inovațiile prezentate incă în 
anii 1965—1967. „Dispozitiv de stro
pire cu var a cărbunelui încărcat in 
vagoane", propusă de Boar Petru la 
18 mai 1965, are prototipul executai 
în proporție de 50 la sulă. „Modifi
carea distribuitoarelor 165/1-2 pentru 
evitarea opririi spălătoriei din lipsă 
de nivel în cuvă", propusă de ing 
Tătan N. și Popovici L. la 28 octom
brie 1967, se aplică de mult dar deo
camdată nu s-a reușit să fie întoc
mite formele pentru ca autorii ino
vației să intre în posesia recompen
sei. „Modificarea silozului de recep
ție Aninoasa" propusă de Rus Petru 
și Szabo Emeric la 20 decembrie 1967 
a fost încheiată în iunie. Abia acum 
se fac formele de recompensare (cu 
toate că oamenii trebuiau să-și pri
mească drepturile incă in luna iulie). 
Dosarul cuprinzînd inovația a zăcut 
o lună încheiată în sertarele birou
lui mecanicului șef al preparatei — 
in vederea întocmirii calculului eco
nomic. Și alte inovații, prezentate în 
prima jumătate a anului, se află în

fază de calcul sau de întocmire a 
formelor de premiere (nr. 5/837, 6/908, 
7/940, nr. 18/1 463). Cele cu numărul 
5 și 6 se află la serviciul electro
mecanic din 17 august!

Ce a general această lincezeală în 
mișcarea de inovații de la cea mai tî- 
nără preparate din Valea Jiului?

Ca o primă justificare iii este pre
zentat faptul că instrucțiunile care 
au pus temeliile unei noi metodolo
gii in omologarea, experimentarea, 
aplicarea și recompensarea inovați
ilor, au sosit la Coroești abia în 22 
mai 1968. Cinci luni s-a așteptat so
sirea noilor instrucțiuni. De ce nu 
s-a acționat cel puțin după aceea cu 
operativitate? — se va întreba pe 
bună dreptate cititorul.

La preparatia Coroești. de rezol
varea propunerilor de inovații se o- 
cupă șeful serviciului tehnic, ingine
rul Rai Mircea. După absolvirea in
stitutului a lucrat 4 ani la prepara
tia Lupeni, a venit la Coroești cînd 
s-au pus temeliile noii uzine și timp 
de 3 ani a condus secția cea mai 
importantă — preparare. De doi ani 
a fost promovat la conducerea ser
viciului tehnic. Intre timp i-a fost o- 
mologată și o invenție: „Separator 
cu trei produse pentru mediu dens". 
Avem deci în fală un cadru compe
tent, cu o calificare șlefuită. Și to
tuși, activitatea de inovații lince- 
zește...

In urma discuțiilor purtate cu to
varăși din conducerea preparation do

Francisc VETRO

(Continuare in pag. a 3-a)

Lucrări susținute
cu armături

In luna noiembrie, brigada condu
să de minerul Timofle Spiridon, pla
sată la executarea preabalajului di
rectional din axul colector nr. 3, 
stratul 17—18, a folosit la armare 
doar armături recuperate. Au fost 
susținuți în acest fel peste 50 metri 
liniari de preabalaj cu armături 
T.H.-6, preluate de la lucrări ieșite 
din funcție. Avantajele metodei con
stau în faptul că nu se mai trans-

tip nou. 
destinate
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recuperate
portă armăturile la suprafață pentru 
recondilionare (doar cele deformate), 
ceea ce influențează favorabil pre
țul de cost.

Același procedeu a fost aplicat 
luna trecută și de brigada care a 
executat rearmarea axului colector 
principal de la abatajele nr. 1, 3 A, 
5, 6 și 7, condusă de Matei Gheor
ghe. Aceasta brigadă a folosit armă
turi metalice recuperate la susți
nerea a 35 metri de lucrare.

In cursul zilei de ieri, tempe
ratura maximă a aerului la Pe
troșani a fost de minus 2 gra- , 
de. Temperatura minimă a fost 
de minus 6. grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperatura in scădere.

■^■\,<.CXjOO:.i-x....u<j£;®®®®®®®®®®®®®®®®®i®i

NGUYEN THI BINH
purtătoarea de cuvînt

a patrioților sud-vietnamezi
După sosirea la Paris, Ngu

yen Thi Binh, președinta U- 
niunii femeilor pentru elibera
rea Vietnamului de sud șl 
membră a F.N.E., a acordat 
un interviu revistei „Jeuno 
Afrique". Redăm in continua
re acest interviu:

J. A. — Cum ați ajuns să 
participați la lupta F.N.E. ?

N. T. B. — Agresorii ame
ricani au făcut ravagii în tai a 
noastră și au provocat mari 
suferințe compatriotilor moi.

Iată do ce, ca orice patriot 
care dorește să-și vadă țara 
liberă și independentă, m-ain 
hotărît să particip și eu la 
lupta poporului nostru.

Linia de luptă adoptată de 
F.N.E. și obiectivele sale 
independență, democrație, pa
ce, neutralitate, orientare că
tre reunilicarea pașnică a Viet
namului — răspund aspiraliiloi 
noastre celor mai legitime. Așa 
se explică de ce, împreună cu 
populația sud-vietnameză, am

luptai sub steagul F.N.E-ulul. 
Poporul sud-vielnamez este 
mîndru că are un conducător 
talentat și clarvăzător: Fron
tul national de eliberare din 
Vietnamul de sud. Avem fer
ma convingere că, oricil >ie 
crude și perfide ar fi mane
vrele imperialiștilor, ameri
cani, lupta dreaptă a poporului 
sud-vielnamez pentru liberta-

(Continuare In pag a 3-a)
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note Inspecției de sloi pentru pro- 
lecția muncii

Orreterr* tartorilor pvibo-M>rial| 
se tmpun» din rațiuni preventive 
pentru că ei intră. ca tartori de mo
tivație. In cauralilate.i rezultatului 
dăunător, a r-mdamonlelor slabe, « 
arridonteloT eh Mnthatin nrqcti’rl 
din punct de vedere psiho-sociat tre
bui" sd lie hmtd deci In considerare 
r’r ■'coanele de cercetare o cauzelor 
acctdentuhii In fel ca $1 iac for ii cnu- 
fall de ordin lehnlcn-orqanlralorlr

fn leaSturS m «utbînrlol în dlsrn- 
tlp. tal* și «oiniile altor specialiști:

— D-n rau/a solicitărilor, a me
diului stross-ant. do periruloxllate, 
emul hăîoslr în subteran sub o con
tinuă tensiune emoțională si consu
mă deci, pe lingă ennrnio fizică — 
dat fiind •-3 trebuie să Ho mrrou a- 
tent Drevîi^âlor — si o foarte mare 
ennrnic nervoasă - no spunea mo
di'ut Irimrsru Ttndu. cnrcotălnr ști
ințific la WXM Acest consum tre
buie acoperii completat zi de zi. 
Omul trebui vî se prezinte 7ilnic 
„In datorie* cu un fond da disponi
bilitate. de hunii vota pe care poate 

$1-1 acumulare In iomllie. prin o- 
dihnă. fn /imnul liber Cercetările 
noastre în domeniul accidentelor do 
muncă ne-au servit o concluzie do 
rare aș vrea să uzitez. Printre fac
torii cauzali ai accidentelor, facto
rul uman ocuoă fO la sută F vorba 
de cazurile cînd accidentalii au 
l’uit îndeosebi neplăceri familiale, 
traume sufletești $i, din cauza aceas
ta. au fost neodihnili. lipsiți de 
calm. E firesc ca în asemenea con
diții să se obțină un randament scă
zut. să fie diminuată exiqenta fată de 
respectarea normelor de securitate.

— Mult mai mult docil in alte 
meserii, echilibrul emotiv arc in 
minorit o influentă determinantă a- 
sunra muncii, ne-a declarat psiholo- 
oul Edelhau^er Viorica, cercetător 
științific la S.C.S.M. Pentru a lucra 
cu maximum de randament, minerul 
trebuie să fie odihnit și liniștit su
fletește. deconectat de .grijile' de 

Izvor de bucurii 
și satisfacții sau...

Minerul Si/aș Gheorglie, din bri
gada fruntașă a lui Petre Constan
tin, se apropie de cei 50 de ani 
ai săi cu satisfacția omului care
și-a trăit viata cu demnitate Si-șl
vede bucuros roadele eforturilor
cheltuite în mină.

— Pot să spun că viata mi-a de-
curs aproape îd întregime în două
mediuri : mina ?i familia. în mină
ml-am asigurat condițiile pentru
a-mi întreține familia, iar în fami-
Be, regenerarea forțelor necesare
muncii în mină. Sînt căsătorit de 22 
do anî, am copii mari, unul va fi 
azi-mîine inginer, ceilalți doi îi ur
mează exemplul. Dacă am fost în 
stare să lucrez în mină fără să 
umblu după foi de boală sau să mă 
acridentez vreodată, să cîștig sti
ma oamenilor — toate acestea le 
datorez în primul rînd soliei mele, 
familiei care a fost întotdeauna fi
laturi de mine. Odihna, liniștea su
fletească, puterea de a învinge greu- 
tutile. toate mi-au iosl asigurate de 
lamilie, de sofia mea pe care o 
stimez nu numai ca o bund gospo
dina, ci și ca pe un tovarăș de t ia
tă devotat.

— Am în casă tot ce-mi trebuie și 
în primul rind respectul omului de 
care mi-am legat viata. Aceasta e 
satisfacția ce mi-o dă viata de fa
milie — ne-a spus tinărul miner 
Aiflincăi Nicolae. șeful unei bri
găzi fruntașe. Sofia mă așteaptă de 
multe ori la ieșirea din mină cu co
pilul. E una din cele mai mari bu
curii ale mele. Cind \ âd, mai bine 
zis cind simt că mă înțelege, că e 
conștientă de obligațiile mele, de 
obligațiile ei ca solie de miner, 
trăiesc bucuria unei satisfacții.

Flutur Constantin e miner și ar
tificier. E de 20 de ani căsătorit și 
aproape tot de atunci lucrează în 
mină.

— Buna înțelegere, liniștea sufle
tească, ne mărturisea el. a domnit 

.vnsd Doar așa so va nnk-a rnnren- 
Ira asupra muririi, doar -n ponto 
da doct/iile rolo moi oplinv în si
tuațiile neprevăzute, frecvente, in 
subteran. Ginriurile .negre" < e-l ob
sedează il Inc iritat, vor determina 
eforturi psihice suplimentare la :n- 
dcplinirea unei sarcini, sriifk-ren ran
damentului personal și-n același 
timp, avînd în vodm-e că și produc
ția minieră o o activitate colectivă 
— vor perturba climatul de mun*ă 
al formației în caro lucrează indeo-

O relație
cu implicații majore :
TumawCfamilIal” 
Șl RODUL ORELOR 
DE MUNCĂ

sebi dacă cel în cauză îndeplinește 
și o funcție de răspundere. De aid 
necesitatea unei vieli familiale echi
librate, civilizate, care să fie în sta
re să asigure cadrul în care pot'i- 
tele psiho-fiziologice ale mincrub.il 
să poală fi recuperate si chiar îm
bogățite.

Sînt la înălțimea acestor cerințe 
familiile noastre de mineri ?

Penlru a primi răspuns la această 
întrebare, ne-am adresat mai multor 
mineri din Lupani.

întotdeauna în familia mea. Fără
această liniște nici nu concep cum aș 
putea manipula în fiecare zi explo
zivul. Soliei mele îi datorez 
mult. Dar, după părerea mea, ar
monia unei familii depinde foarte 
mult $i de sol. Trebuie sa respecți, 
ca să fii respectat. A nu-li respecta 
familia, înseamnă a nu te respecta 
pe line, munca ta. Cunosc în blo
cul nostru un miner caro are deja 
a patra solie. Nici una nu stă cu el 
pentru că e un bețivan. Nu-i de mirare 
deci că face continuu nemotivate, 
că a ajuns un... balast în sectorul 
unde lucrează, și este mulat dint’- - 
loc în altul.

Printre interlocutori, am avut și 
o văduvă de miner — H. fustinia. 
O viată întreagă, mai precis 30 de 
ani a fost solie de minor, a trăit cu 
devotament și simplitate alături de 
solul eî, pentru familia ei numeroa
să. A trăit două războaie, a fost 
prezentă în tălăzuirea umană din 
curtea uzinei electrice în diminea
ța de 6 august 1929. Ne povestește 
cu mîndrie diferite înlimplări din 
viata ei, ne arată ordinele, medaliile 
soțului, fotografii de demult. Toa- 
te-s dovezile vredniciei, ale unei 
vieli trăite cu demnitate, la care a 
fost părtașă și ea. Adurînd vorba 
despre soțiile do mineri de azi. se 
arată nemulțumită.

— Pentru mine a fost o adevă
rată mîndrie că sînt solie de mi
ner. Or. o asemenea mîndrie n-o 
poate avea decît cea care e con
știentă de menirea ei. Văd cile o 
solie de miner care pune mai mare 
preț pe fandoseală decît pe înda
toririle ei fată de omul alături de 
care trăiește. .4 li o adevărată soție 
de miner înseamnă a ii mai mult 
decît o qospodină. înseamnă să pre- 
fuieșli omul, munca si odihna lui, 
liniștea Iui sufletească. Acestea nu 
le poli face decîl prin răbdare și de
votament.

...Generatoare <lc tulburări 
stiflctoșli

Ancheta ne-a servil șl exem
ple de lipsă de înțelegere, do res
pect in cadrul vieții de familie, cu 
urmări dintre cele mal nefaste asu
pra muncii minerilor. Va rclatfim 
' lleva din aceste cazuri.

— Do curfnd, intr-un abataj al 
(«clorului nostru s-a petrecut un lu- 

ctu regretabil cu unul dintre cei 
mai buni mineri: O. T. L-am cu
noscut ca pe un om inimos, un ade
vărat animator al oamenilor cu care 
lucra, ne relata tehnicianul Florii 
loan. Aceasta pînă la un timp. Din- 
tr-odată O.T. a devenit morocănos,

Armonia presupune respect 
reciproc, responsabilitate

Cazurile relatate constituie argu
mente grăitoare in sprijinul afirma
ției că factorii psihosociali și în
deosebi viata familială au o influen
tă determinantă asupra modului cum 
își îndeplinesc oamenii în subteran 
obligațiile de serviciu. Ceea ce ar 
mai fi de lămurit: în ce măsură 
s-ar putea influenta în bine, în ce 
măsură s-ar putea perfecționa facto
rul familie spre a deveni în toate 
cazurile un izvor, o resursă de sa
tisfacții. un tonifiant al stărilor su
fletești. Toii interlocutorii noștri au 
fost de părere că, dat fiind caracte
rul intim al acestei chestiuni e cit se 
poale de dificil să dai retete. sfa
turi, mai ales că fiecare familie își 
are, problemele ei specifice. $i to
tuși, cîteva consideratiuni socotim 
că ar fi utile:

— Este adevărat că viata de fami
lie are o însemnătate mai mare a- 
supra muncii unui lucrător din sub
teran decît a unui lucrător de la 
suprafață, ne spunea dr. Frălilă Ovi- 
diu, șeful Inspectoratului sanitar de 
stal al municipiului. Aceasta presu
pune o responsabilitate sporită fală 
do instituția familiei chiar de la 
întemeierea ei. Vreau să spun că 
unui tînăr miner i se cere mult dis- 
cernămînt cînd se hotărăște să-și le
ge soarla de o femeie care urmează 
să-i fie tovarășă de viată devotată. 
O adevărată solie de miner, soco
tesc, că trebuie să fie nu numai o 
foarte bună gospodină, ci și un om 
generos, capabil chiar de sacrificii. 
Pentru că do ea depinde în primul 
rînd căldura, liniștea căminului. Dar 
armonia familiei are și o altă fațe
tă. Foarte multe depind și de sot. 
Cunosc unii mineri dominați de or
goliu care-și ignorează totalmente 
familia. Sînt grosolani, alcoolici, 
înlîrzie prin bufele, iar ajungînd a- 
casă își permit să se poarte cu so
liile și cu copii în mod brutal, ca 
niște zbiri.

De aceeași părere a fost și tov. 
Raczek loan, secretarul comitetului 
de partid al minei Lupeni.

— Nu spun să ne amestecăm ne
apărat în viata oamenilor, dar a- 
ceasta nu înseamnă nici să rămîncm 
indiferenți. Familia e un nucleu

inchls, Indiferent ,- oamenii au înce
put să-l ocolească. Au scăzut și re
zultatele muncii sale. înlr-o noapte 
s-a inlimplal nenorocirea : nefilnd 
atent, i-a căzut un bloc de piatră 
pe picior și I l-a fracturat. După o 
perioadă îndelungați a fost vinde
cai dar nu mai poate intra in mină. 
A fost pensionat —.cine știe din ce 
cauză ? $1 toate acestea dintr-un
singur motiv : l-a părăsit soția, omul 
n suferit, a trăit adevărate chinuri 
«iiflelrști E adevărat, după nenoro- 
■ ire, soția I s-a reîntors Dar a fosl 
lîrziu. O. T. nu mai e omul caro a 
fosl...

lin ca? similar. n«'<a relatat si mo
dicul dispensarului •minei, Major 
Ștefan

— înlilnim multe cazuri cînd oa
menii cor de la noi scutiri medi
cale pentru a-.și soluționa diferite 
neplăceri familiale. Unii vin șl cu... 
povești, dar ayom M foarte multe 
cazuri reale, Iată doar unul. Mine
rul B.l. de cheva săptămlni arc 
hipertensiune arterială din cauza 
unei stări nervoase. E inapt pentru 
subteran. Motivul : L-a părăsit solia, 
luind cu ea și copilul. De atunci o 
caută, vrea fetita înapoi. In toi acesl 
timp omul e pierdut pentru produc
ție.

Tot la dispensar am aflat si un 
caz do altă natură, relatat do modi
cul Halcqan Eulrosina :

— Am un pacient, l.T. Are multe 
necazuri în familie. E suferind și 
din cauza aceasta nu-și face datoria 
nici în producție. Dar vinovatul 
principal c tot el. E un alcoolic 
notoriu și în plus un tiran care-și 
alungă în fiecare noapte soția și 
copilul.

social care influențează întreaga 
evoluție de viată a omului și-și pu
ne amprenta pe întreaga sa persona
litate. Viata ne confirmă acest ade
văr. Avem de lucru cu multi oa
meni tocmai din cauza neînțelege
rilor familiale. De ce aceasta ? Pen
tru că sînt soți și soții care privesc 
cu ușurință obligațiile ce le implică 
viata de familie. Socotesc că aici 
intervin mai mulfi factori sociali, 
mai ales condițiile de locuit. Dar un 
rol însemnat au, în influențarea 
vieții de familie, și factorii obștești, 
de educație. Este adevărat că în or
ganizațiile de partid. U.T.C. discutăm 
frecvent în ultimul timp probleme 
de comportament moral. Ceea ce am 
făcut, după părerea mea mai puțin, 
este prevenirea diferitelor acte imo
rale. combaterea abaterilor de Ia 
conduita civilizată, corectă. Sindica
tul, organizațiile dc_lineret ar tre
bui să vină cu mai multe inițiative 
în organizarea unor acțiuni educa
tive, mai ales pentru tineri. Și or
ganizațiile de femei ar putea face 
mai mult pentru educarea soliilor 
de mineri. La club s-ar putea orga
niza serale penlru familiile do mi
neri. Cadrele tehnice, la rîndul lor, 
n-ar avea decîl de cîșligat dacă s-ar 
interesa nu numai de. munca, cl și 
de viata oamenilor.

<£>
0
0
0
0
0
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Concluzia e evidentă, 
întărirea familiei nu poate 
avea decit rezultate favora
bile asupra producției, asu
pra roadelor muncii celor ce 
scot la ziuă bogăția adîncu- 
rilor. Or aceasta nu este alt
ceva decît un cîștig de cau
ză penlru societate. Deci, 
familia, echilibrul vieții mine
rilor, implică și răspunderea 
societății, adică a tuturor 
factorilor chemați să educe 
și să organizeze membrii so
cietății, să le valorifice po- 
tențele în interesul gene
ral.

Cifpvn nreciznri privind desfășurarea

Festivalului cultural-artistic
al pionierilor și școlarilor

Actualul an de învățlimint este 
primul în < are, in afara fazei pe 
școală se desfășoară șl etapele ju
dețeană și republicană ale tradițio
nalului Festival cullural-arlislic al 
pionierilor si școlarilor. Inițiat de 
Ministrul Invățăminlului, Consiliul 
N iifonal al Organizației Pionierilor 
și Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, festivalul contribuie la cul
tivarea interesului micilor artiști 
fală de tradițiile și realizările cul
turii românești dc-a lungul secole
lor. Formațiile clasificate pe primul 
loc in cadrul etapei județene se vor 
întrece In cea repnbllcnnă — după 
terminarea celui do-al doilea trimes
tru a) anului școlar — care se va 
desfășura în cinci centre zonale.

In București se vor întilni repre
zentanții județelor Constanța, Tul- 
cea, Ialomița, Ilfov, Teleorman, 
Prahova, Buzău, Brașov, Covasna șl 
ai municipiului București; în orașul

Vești

I) I V ȚARĂ
UN NOU AGREGAT PRODUS IN TARĂ

Mașină «le găurit multiax
Emblema cunoscutei . Fabrici de 

roașini-unelte și agregate din Capi
tală a fost imprimată pe un nou a- 
gregat, deosebit de important: ma
șina de găurii multiax caro poale e- 
feclua concomitent 24 de găuri în 
diferite piese necesare construcției 
de mașini. Mașina va fi construită în 
patru tipodimensiuni, în funcție de 
nevoile economiei naționale. Unul 
din aceste tipuri a intrat in fabri
cație, urmînd ca fabrica bucureștea- 
nă să livreze Uzinelor de tractoare 
din Brașov primele 16 agregate de

Linie modernă pentru producerea 
placajelor ceramice

In Capitală a început construcția 
celei mai moderne linii de placaje 
ceramice din țară — materie primă 
solicitată lot mai mult pe șantierele 
de construcții bucureșlenc.

Noua unitate Industriala se va în
tinde pe o suprafață de peste 9 300 
mp și va avea întreg procesul teh
nologic, începînd cu descărcarea, 
sortarea și formarea amestecului de 

Vedere din portul fluvial Galați

lași, cel ai județelor Botoșani, Su
ceava, Iași, Neamț. Bacău, Vaslui, 
Vrancea, Galați. Brăila. in orașul 
Craiova, col ai județelor Mehedinți, 
Gorj, Dolj, Vilcca, OII, Argeș, Dîm
bovița; in orașul Cluj, cei ai jude
țelor Maramureș, Satu Mare, Sălaj, 
Bistrița, Cluj, Mureș, Sibiu, Harghita, 
iar în orașul Timișoara, coi ai jude
țelor Bihor, Arad, Alba, Hunedoara, 
Timiș și Caraș.

Formațiilor, soliștilor și recitatori
lor ce vor obține primele trei locuri 
în fara finală li se vor acorda diplo
me șl insigne din partea Consiliului 
National al Organizației Pionierilor. 
Cadrelor didactice, conducătoare de 
formalii clasificate pe primele trei 
locuri la etapelo județeană și repu
blicană, 11 se vor decerna, de ase
menea, diplome, iar activitatea lor 
va fi luată in considerare și ia a- 
cordarea gradelor didactice.

(Agerpres)

acest fel în vederea folosirii lor Ia 
găurirea chiulaselor pentru motoare. 
Alte două tipuri au fost omologate 
urmînd a fi fabricate în serie.

Prin caracteristicile lor tehnico-e- 
conomice, aceste masini-agregat, fa
bricate pentru prima dală în tară, 
după proiectele Institutului de cer
cetări și proiectări mașini-unelte șl 
agregate din București, se situează 
la nivelul tehnicii mondiale contem
porane.

(Agerpres)

argilă și terminînd cu arderea plăci
lor, complet automatizat și mecani
zat. Astfel, cu numai 100 de munci
tori, vor fi produse aici anual peste 
500 000 mp de placaje ceramice. 
Secția va dispune de cinci cuploare 
comandate electronic — două desti
nate coacerii plăcilor după formare, 
iar celelate Irei arderii plăcilor după 
glazurare.

Foto Agerpres — V. Moldovan

Cum s-a stins 
„jarul iubirii" 

lui Arvatu Aurel
In urmă <u cițiva ani, Tri

bunalul din Fitlași l-a random- 
nat la Irei ani Inchlsodre pe 
Aivalu Aurel din comuna 4- 
nlnoasn, fudeful Gorj, penlru 
acte de violentă si lovire. 
pășindii-șl pedeapsa, Atvalti 
s a glmlit, penlru up rnomeni 
să se facă om de treabă. A 
venit In Valea Jiului și -a 
ongafat ca muncitor necalili 
cal la T.C.M.M., șantierul Dl) 
Io. Cu loale că avea solie. Ar 
\ alu a devenii de la <» ‘ teme 
romantic. Oclill ii lugean hipri 
o colegă de serviciu, mnll 
mal tlndrd decit el. necăsăhr- 
rllu. Era o fetișcană slmpatir-n 
Fata l-a respins In rcpela/c 
rinduri propunerile și pronii 
siunile. Dar farul din inima 
lui ardea din ce în ce mui 
puternic. P.M. devenise pentru 
el singura dragoste, femeia 
care-l apărea In somn, care ! 
provoca Insomnii. Arvatu își 
tăcea toi felul de planuri pen
tru a o cuceri. Numai că lata 
nu admitea nici un compro
mis. Alunei, „nefericitul Ro
meo* și-a făcui un plan le 
acțiune care, credea el. nu 
putea sd nu-i reușească, in 
seara zilei de 19 octombrie. 
Pe la ora 19. Arvatu s-a pre
gătit de pradă ca un uliu în
fometat. Cind P. M., după ter
minarea lucrului, a intrat fn 
vestiar să-și schimbe hainele 
șl să plece acasă, „uliul" s-a 
năpustit înăuntru, a încuia! 
ușa. șl. sub amenințarea cu 
cuțitul, a „implorat" victimei 
drag osie. Aproape două ore 
s-a luptat P. M. cu furia lui 
Arvatu care n-a ezitat s-o lo- 
v eased, s-o terorizeze. Din te 
ricire penlru ea (ajunsese la 
capătul puterilor și Arvatu 
n-o slăbea din... dragoste), In 
jurul încăperii unde P. M. își 
anăra cinstea de lăcomia a- 
ceslui om odios, s-au auzit 
pași. Țipetele fetei l-au tăcut 
pe inq. Amza Aurel $i pe dis
pecerul Szabo Gheorghe să 
Ixlnuiască că in vestiar se pe
trece ceva ieșit din comun. Au 
bătut insistent la ușă. După 
multă ezitare, Arvatu a fost 
nevoii să deschidă. Cu lacrimi 
fn ochi, P. M. le-a povestit 
lapta necugetată și le-a mul
țumit că au sosit la timp.

Actul iubirii lui Arvatu Au
rel penlru tinăra P. vt s-a în
cheiat. Articolul 428 din Codul 
penal prevede pentru tentati- 
\ d de viol Închisoare de la 2 
Ia 5 ani. Suficient pentru cu 
Arvatu să-și aducă aminte că 
are nevastă, că dragoste c.i 
sila nu se poate face.

Dumitru GHEONEA 
Cpt. Ioan DURF.C1

Afluență de turiști 
străini

In baza contractelor încheiate re
cent de întreprinderea de transpor
turi aeriene române ,TAROM" cu 
numeroase societăți de naxigatie ae
riană si de turism din Europa • vor 
sosi în România, pe calea aerului, 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
peste 5 000 de turiști. ,TAROM"-ul 
va asigura în această perioadă 4—5 
curse zilnice pe rutele rare leagă 
Bucureșliul și unele stațiuni balneo
climaterice din tara noastră cu Stoc
kholm, Malmo, Amsterdam, Paris, 
Franklini pe Main, Dusseldorf, Bru
xelles, Berlin și Zurich.

DUMINICA 8 DECEMBRIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de 
dimineață.

8,10 Pentru copii și școlari: 
Film serial: .Wilhelm 
Tell". La șase pași de o 
excursie — emisiune — 
concurs.

10,00 Ora salului.
11.30 TV penlru specialiști.
12.15 De strajă patriei.
12.45 Concert simfonic: „Pas- 

sacaglia* șl „Tocalta" de 
Tudor Ciortea: Suita din 
baletul .La plată" de 
Mihail Jora; Concert 
pentru orchestră de 
coarde de Doru Po- 
povicl.

13.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

16^5 Telex TV.
17.00 Concurs internațional de 

gimnastică artistică trans
misiune de la Solia. 

Magazin duminical.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Telesport.
19.45 Varietăți.
20.30 Seară de leatru: „Pa

timi" de Paul Everac. 
Interpretează un colectiv 
al Teatrului Național 
din Cluj.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 Închiderea emisiunii.

LUNI 9 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.

17.35 TV pentru specialiștii
din industrie : Ciclul:
„Cibernetică". Calcula
toarele elec Ironice în 
procesele eleclroener- 
getice.

18,05 Curs de limba franceză 
(lecția a 37-a).

18.30 Lyceum. „Coleg și prie
ten" — Pledoarie penlru 
colegialitate și priete
nie.

19,00 Telejurnalul de scară.
19.30 Publicitate.
19,45 Stop I — emisiune pen

tru automobiliști.
20,00 Zoo — Graiul animale

lor.
20,25 Arheologia științelor. 

Zborul spre Lună la 
granița dintre fantezie și 
realitate.

20.43 Film artistic. .Da capo, 
appassionato" — come 
die cu Jul Breiner șl 
Kay Kendall (premieră 
pe țară).

22.15 Cronica Ideilor. Poliloio- 
gia.

22.35 Mari interpreți: Forma
ția „Luca Marenzio" (Ita
lia).

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

MARȚI 10 DECEMBRIE

1730 Telex TV.
17.35 Penlru elevi: consultații 

la limba română Tema: 
Arta comicului în piesa 
„O scrisoare pierduta"

de I. L. Caragiale.
18,05 Curs de limba engleză 

(lecția a 37-a).
18.30 Emisiune pentru copii: 

Ecranul cu păpuși. „Bu
turuga și visele" — sce
nariu de Gh. Scripcă. 
Păpuși și regie: Dorina 
Tănăsescu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Actualitatea economică : 

Plan, preț, piață.
20,05 Film serial pentru tine

rel : Cutreierind pămfn- 
lul.

20.30 Tele-universitalea: Is
toria civilizațiilor.

21,00 Adunarea Generală a 
Uniunii Compozitorilor. 
Opinii.

21,20 Seară de teatru: „Fum" 
— dramatizare de Radu 
Lupan după nuvela cu 
același nume, de W. 
Faulkner.

22,15 Alegeți cu o ilustrată.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 11 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba franceză 
(reluarea lecției de Juni)

11.30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției de 
marți).

12,00 TV penlru specialiștii 
din industrie. Ciclul: 
„Cibernetică". Calcula
toarele electronice in 
procesele electroeneige-

lice (reluare).
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață,.
17.30 Telex TV.
17,35 TV penlru specialiști.

Ciclul Medicină". As
pecte ale patologici neu- 
ropslhlce a copilului.

pentru 
săptămîna 
viitoare

18,05 Curs de limba germană 
(lecția a 31-a).

18.30 Club XX : Emisiune pen
lru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Baschet masculin. Repri

za a 11-a a meciului Di
namo București — Spar
tak Brno (Cupa campio
nilor europeni).

20.00 Cadran mondial.
20,40 Avanpremieră.
20,55 Telecinemateca: „Ne

muritoarea" de Alain 
Robbe Grillel (premieră 
pe țară).

22.30 Seară de balet: „Mici 
nimicuri" de Mozart.

23.00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Închiderea emisiunii.

JOI 12 DECEMBRIE

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

11.30 TV pentru specialiști.
12,00 TV pentru specialiști. Ci

clul „Medicină". Flebile- 
le (reluate).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Penlru elevi. Consultații 

la chimie (clasa a XIl-a). 
Tema: Amide, nilrili.

18,05 Curs de limba rusă (lec
ția a 36-a).

18.30 Studioul pionierilor: „O 
invitație șl un răspuns". 
Semnatarii invitației sini 
pionierii din Vrancca.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Medicul vă sfătuiește: 

Ați răcit ? De ce ?
20,00 Roman-foilelon : „For

syte Saga" (VII).
20.50 „Mens sana in corpore 

sano". Emisiune-concurs 
cu premii, oferite de Ra- 
dioteleviziune și Loto- 
Pronosport.

21,35 Lira — emisiune de ver
suri. Antologia poeților 
contemporani.

22,00 Trepte spre viitor: „Șo
seaua rotundă" — film.

22,20 Seară de romanțe.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 13 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba rusă (re 
luarea emisiunii de joii

11.30 Curs de limba spaniolă 
(lecția a 37-a).

12.00 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.50 Actualitatea in industrie. 
18,05 Curs de limba spaniolă

(reluarea lecției a 37-a).
18.30 La porțile cunoașterii — 

emisiune pentru tinerel. 
„Zîmbili, vă rog" (I). Ci
clul de emisiuni in arta 
fotografică. „Echilibru pe 
5 mm" (I). Emisiune de 
Inițiere în tainele pati
najului.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.

19,45 Ghid utilitar. \
19,50 Opinia dumneavoastră... |
20,00 Tcteglob — emisiune de -

călătorii geografice.
Imagini din Londra (I). |

20.20 Desene animate. j
20.30 Studioul muzical.
21,00 Relleclor.
21.15 Film artistic: .French- j 

Cancan" cu Jean Cabin. 
Francoise Arnoul. Ma
ria Felix.

22,55 Telejurnalul de ncapie .
23.10 închiderea emisiunii.

SIMBĂTĂ 14 DECEMBRIE j
17,25 Telex TV. ;
17.30 lumea copiilor prezintă :

„Parada micilor talente" *
18,00 .Mult e dulce și Iru- j

moașă." Emisiune de I
limbă română.

18.30 Penlru școlari. Noile a 
venturi ale echipajului 
Val-Virlej. „Un baro- 
fără greutate" (II).

19,00 Telejurnalul de seară. !
19.30 Publicitate.
19,45 Patru instrumente: flaut 

clarinet, trompetă și un 
țambal I

20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Invitata noastră : Rlkr 

Za ral.
21.20 Film serial: Răzbună

lorii. ;
22.10 A\ ancronica duminicală
22.15 „Micile melodii ale mo 

relui ecran".
23.15 Telejurnalul ie noapte
23.30 Închiderea emisiunii.

mincrub.il
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Așa e! dar nu se
sesizează nimeni ?

Un i itllor sp adresează rodai tivi 
n sdb ••"Humele inițiale R X, 

ediHindu-ne la cunoștință cum un sa
lariat al E. M. Aninoasa. pe nume 
lJaoiix Gheorghe I isi procură in lic
ee e lună un neraerilal concediu pe 
stema toilor rt<- boală. . Hanus Gheor- 
gho se prezintă la modic în Fiecare 
lună - se menționează In scrisoare 

-i obține prin înșelăciune 2—3 
zi' -au chiar rile o săplămînă scuti
re medicală".

S-ar părea <•<’•' <3 
unul dintre acei 
„abonați" ai cabi
netelor medicale 
caro nu numai că 
lipsesc nejustifical 
de la lucru, dar 

jeluiesc pur și simplu fondurile de 
B-iqtuări sociale.

..Rog publicați cele sesizate în 
ziarul Steagul roșu' - se spune in 
scrisoarea semnată de R A — pen
tru ca cei vinovat! să-și dea seama 
de greșeală”.

Scrisoarea a lost trimisă de rcdac- 
ție pentru cercetări, măsuri și răs
puns Consiliului municipal al sindi
calelor Petroșani Este do remarcai 
răspunderea cu care consiliul a o- 
nalizal temeinicia celor relatate în 
scrisoare. In răspunsul trimis redac
ției se arată că Hanus Gheorghe. 
angajat în sectorul I al minei Ani- 
noasa a avut in acesl an un număr 
de 55 zile scutire medicală după cum 
urmează : Ianuarie 1968 — 3 zile foaie 
do boală, lebruarie — 3 martie — 3, 
aprilie — 10. mai — 15. iunie — 4, 
iulie - 12. august — 5 zile scutire 
medicală. Plus absente nemotivate in 
lunile martie si septembrie.

este vorba do

al 
contl- 

câ foile de scutire medicală 
lost

Nedumeriri

Adresa Consiliului municipal 
sindicalelor menționează în 
nuare 
nu au fost eliberate do aceeași ctr- 
i i'mscripție medicală și nici do ace
iași modic. Nu se poale afirma că 
Hann* ar suferi do vroo boală cro
nică. inlrucit pe folio de boală diag
nosticele diferă in fiecare lună. In 
oncluzie — se subliniază in adresă 

— cele sesizate sînl juste".
Deci cititorul anonim a avut drep

tate : Unnus Ghoorgbe din sectorul 
I al minei Aninoa- 
sa schimbă în fie
care lună boala, a- 
lege mereu un alt 
medic și datorită 
acestei ..abilități'' 

fiecare lună cu 3—15el sc alege în 
zile scutire medicală. De la începu
tul anului. în fiecare lună. Dar nu 
s-a sesizat nimeni : nici din condu
cerea administrativă a minei, nici de 
la comitetul sindicalului. 1 se sem
nează în fiecare lună foile de boală, 
pseudobolnavul își încasează banii 
și își rîde pe sub mustață de cei pe 
care-i duce.

încă o nedumerire : dc ce unui „a- 
bonat" la scutiri medicale 1 se îngă
duie să schimbe medicul în fiecare 
lună, știut fiind că mina Aninoasa 
dispune de un dispensar încadrat cu 
medici corespunzători ?

Dar mai acut se pune întrebarea: 
cit va mai dura cursa după „diag
nostice" a lui Hanus ? N i e oare ca
zul să fie ajutat să-și mai vadă și 
de lucru ? Colectivul sectorului I al 
minei Aninoasa are de extras zilnic 
mia de tone de cărbune, dacă nu 
mai mult. Si tot alții să tragă pen
tru el ?

I. B

•2

Nu-i prea mult O veche
pentru

un singur om?
cunoștințăs •

Uimaie din pag. 1)

Ia comitetul de partid, cu inovatori, 
s-a conturat concluzia că oricilă bu
năvoința ar avea și orieit dc capa
bil ar fi, inginerul Rai nu poate re
zolva sarcinile pe care le incumbă 
activitatea de inovații- Si asta diD 
cauza aglomerării, a supraîncărcării 
cu sarcini. Să enumerăm responsabi
litățile ce-i revin : numeroasele pro
bleme tehnice pe care le ridică u- 
7ina printre cere și lucrările de la 
noua secție de brichelaj. organizarea 
științifică a producției și muncii, men
ținerea purității apelor industriale de
versate în Jiu. dispeceratul, proiec
ția muncii, responsabil de cabinet 
tehnic. Drept ajutoare are trei dis
peceri care iși văd de treburi lingă 
telefoane și registre, un tehnician ca
re se ocupă de instructaj și un ingi
ner nou sosit, însărcinat exclusiv 
cu lucrările aferente noii secții de 
brichelaj.

Am găsit în biroul serviciului teh
nic un om tinăr, măruntei, palid și 
obosit.

— Nu știu de ce să mâ ocup ca 
să știu ca nu mi se va imputa nein- 
deplinirea sarcinilor. îmi explică in
ginerul Rai. Am solicitat să fiu aju
tat daT nu am fost înțeles—

care la 
de ino
ul li mile

Acestea sini cauze pentru 
preparalia Coroesti mișcarea 
valii și-a încetinit ritmul in 
luni. Nu ne rămîne decît să așteptăm
luarea măsurilor ce se impun. Foarte 
probabil că o mină de ajutor va tre
bui să dea și conducerea CC.V.J.

INSTALAȚII
ELECTRICE

DE UTILIZARE
de Tr. CÂNESCU ș.o.

Lucrorea prezintă — în ge
neral sub lormă de figuri și 
tabele — caracteristicile și do
meniile de utilizare ale mate
rialelor și echipamentelor care 
intră în compunerea instala
țiilor electrice de utilizare. De 
asemenea, sini prezentate pe 
scurt principalele norme și 
prescripții privind aceste echi
pamente.

Sint tratate aparatele de co
nectare, aparatele pentru co
manda manuală și automată a 
mașinilor electrice, aparatele 
de proiecție, aparatele 
pentru acționări și semnalizări 
industriale, aparatele auxiliare 
pentru instalații industriale de 
tensiune joasă, motoarele e- 
lectrice, lămpile și corpurile 
de iluminat.

Cartea se adresează perso
nalului tehnic care lucrează 
la montarea și exploatarea 
instalațiilor electrice de utili
zare, proiectantilor de instala
ții și acționări electrice, pre
cum și studenților din facul
tățile de electromecanică și 
energetică.

772 pag., 32 lei.

Tinărul Mircesc Gheorghe, in 
virstă de 25 de ani. după ce a is
pășit o condamnare de doi ani în
chisoare corectională pentru vătă
marea integrității corporale și furi 

avutul obștesc, s-a gindit ce 
convinge-

?ă... vagabou- 
cinslil ca toți 
să lori, decil

din
s-a gîndil și, a ajuns la 
rea
deze decîi 
oamenii.

că, e mai bine 
să lucreze 

E mai ușor
să muncești, și-a spus istețul vaga

bond. In ziua de 9 septembrie a.c.,
urmărește un cetățean care-și par
chează bicicleta în fata unui maga

zin. și o... „împrumută". Cu bici
cleta, pornește apoi în .turul" Văii 
Jiului. Oprește la Cîmpu lui Neag, 

se angajează (chipurilel într-c e- 
rhipă de forestieri, iar după citeva 
zile, mat dă o lovitură la o cabană

O...

a muncitorilor. Cu obiectele furate
vine la Petroșani unde

Aici însă, organele 

l-au depistat ușor, ca 
cunoștință.

încearcă să

de miliție

pe o veche
Recidivistului va

deprilejul ca, timp 
reflecteze asupra 
e mai bine să tră- 
rinstil sau... furînd ?

al-

T. SPATARU

destinate dl- 
de dlslribu-

in aqricul-

în-

Ultimele locomotive
Diesel-electrice

din planul anual
de export

TEMEI SOLID

n?i 
de

loan CHIRAȘ 
corespondent

S:m.bătă 7 decembrie

in industrie, 
spaniolă

dimineală, magazinul 
nr. 18 cu autoservi
și rada Republicii din 
iși primește amabil, 

fn fafa

SCRISORI CITITORI Solicitudine!

Mai mult, 
mai bun, 
mai curat

produsele Iar tale 
feritelor centre 
fie.

Conducerea F.P.L. Live, ent 
ar irebui să stabilească c.c a- 
nume ar Irebui făcui penlin 
a li eliminate aceste nereguli. 
Este necesară mal multă gri 
Id laid de consumatori, mai 
mult control In aprovizionate 
și deservire.

Drutu DUMITRU
meu: 
z/|nfc 

briază, 
cd Ire- 
Dai fn 
trăiesc,

Sint pensionai (jindul II și 
sini bolnav de ulcer duodenal 
— motiv pentru care trebuie 
să urmez un regim sever. Pro
dusele lactate formează patjea 
principala a regimului 
trebuie să-mi cumpăt 
lapte, smintind, unt, 
Este Inutil să mal spun 
bule să lie proaspete. 
Vulcan, orașul în caic
sc aduc cantildfl insuficiente 
de lapte Dc aceea, zilnic, nu
meroși cetățeni stau tncă de 
dimineață la cozi intermina
bile. iar ci nd ajung, in s/itșii 
la tejghea, al Id cd .nu mal 
este*.

Smintina este amestecată cu 
laple sau este veche. Am \ ti
zul lucruri care m-au indignai: 
manipulatori care mincau din

Vertiti la noi, 
tovarăși...

Strada Fabricii din 
este bătută zilnic de 
autocamioane, autoturisme șl 
să nu mal vorbim de pietoni. 
Cu toată circulația aceasta 
intensă, strada Fabricii este 
plină de gropi, noroi, băltoa
ce. Cu multă îngăduință i se 
mai poale spune stradă. La 
S.T.R.A. este un punct de spă
lare a mașinilor: apa se scur-

Bunele aprecieri 
nu vin din senin

Dis de 
alimentar 
re de pe 
Petroșani
primii cumpărători, 
gondolelor și a rafturilor pli
ne cu lei de lei de produse 
cumpărătorii — gospodine In 
cea mai mare parte — se o- 
prese și, după o oarecare cum
pănire. se decid, iau marfa do
rită. o așează in coșulețul de 
plastic, apoi se îndreaptă spre 
punctul de ieșire unde se 
casează contravaloarea.

Pe ușă Intră o bălrinică 
prea la curent cu modul 
autoservire.

— Aș vrea să cumpăr orez 
și conserve de legume, se a- 
dreseazâ ca uneia dintre ti
nerele vînzăloare ale magazi
nului.

— Luafi un coș și poftiți cu 
mine.

Se apropie amindouă de un 
raft frumos aranjat.

— Dc aici vă puteli servi 
cu orez. După aceea, mergeți 
la gondola cu conserve de a-

Vulcan 
sute de

qc fn stradă, canalizările stră- 
KUor Primăverii, 16 Februarie, 
sir. M/că — (ol fn strada noas
tră se scurg. Dar ce nu \ inc 
In stradă ?

Cu o lună In urmă, T.C.M M.- 
ul și S.T.R.A.-ul au tăcut o 
inovație: noroiul din curtea 
lor l-au scos cu buldozerul sl 
l-au împins... pe strada Fabri
cii. spre locuințele celăfenilct

Toată vara am avui apă pe 
stradă. Acum, etnd avem și no- 
rol, ne-ar trebui cizme de cau
ciuc.
casă. Să ne adresăm conduce
rilor întreprinderilor ?
Inutil: doar zilnic trec pe stra
dă. Ar Irebui să treacă pe Ira
da noastră și un reprezentam 
al Consiliului popular Vulcan 
dar pe jos, nu cu mașina Ar 
vedea și unitatea legumc-lruc- 
le a acestui cartier. Palia din 
fata ușii nu s-a uscat toată 
vara. Acum, numai cu eforturi 
se poale ajunge ptnă la ușă...

UN GRUP DE MUNCITORI

ca să putem ajunge a

Ar II

Pentru locuitor li din Răm/o 
cel mal apropiat magazin dc 
unde pal cumpăra cuie, caiete 
șl alte articole de fierărie sc 
olld in... Petroșani. Cu (oale 
că in această comună există 
o unitate de produse Industria
le. multe articole solicitate de 
locuitori nu se găsesc fn roi
turile el. Șl aceasta cu olll 
moi mult cu cfl este vorbo dc 
articole specific sătești.

Responsabila magazinului 
de produse industriale din Bă- 
nifa a comandat la depozitele 
I.C'.IIT.I. fpcă din ziua de 1 OC 
tombrle a.c. unele articole ca, 
lenjerie de corp, cămăși flane
lele și altele, dar. zadarnic. 
Mărfurile comandate nu au - 
sil in Bdnița.

Așteptăm din partea depo
zitelor cu ridicata din Peho- 
șanl (și din partea conducerii 
t.C.R.M, șl t.C.R.T.I ) mal multă 
solicitudine laid de locuitorii 
Bănifel. mai multă operativi- 
talc fn onorarea comenzilor.

Gavill BAIA

VINERI 6 DECEMBRIE

Curs dc limba rusă (re
luarea lectici de joi).
Curs do limba spaniolă 
(lecția a 36-a). 
închiderea 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
Actualitatea 
tură.
Actualitatea
Curs de limba 
(reluarea lecției a 36-a). 
Ateneul tinerelului 
Telejurnalul de seara. Bu
letinul metcoroloqlc. 
Publicitate.

I»,45 Ghid utilitar.
19,50 Opinia dv.
20,00 Teleglob — Istanbul.
20,20 Desene animate.
20.30 Studioul muzical : „Flori 

pentru Lachlan".
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „De trei 

ori București".
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

este mulțumită 
Are și de ce 
Delioreanu, Moria 
Elisabeta Boldor,

colo (și o arată), alegefi ce 
place, apoi mergeți la casă.

Bălrinica 
îndrumare, 
fie. Elena 
Munteanu.
Livia Ceută și casierele Au
relia Ghevi'za șl Maria Vonlca 
iac iotul pentru ca magazinul 
să lie apreciat șl frecventat 
decil mai mulfi cumpărători. 
De la conducerea magazinului 
ani aflat că, lună de lună, toa
te cele cinci raioane din in
cinta acestui magazin fși de
pășesc planul de vînzare. Stră
dania colectivului de a inlări 
bunul renume al magazinului 
iși arată roadele. Afluența me
reu crescindă a cumpărători
lor a permis ca unitatea să-și 
realizeze sarcinile de plan pe 
cele 11 luni ale anului curent 
fn proporție de 103 la sulă, 
desfăcind. de-a lungul acestei 
perioade, mărfuri in valoare 
de peste 12 milioane lei.

Lucrez și locuiesc in Petroșani. Cu 
toate acestea sint locuitor... al ora
șului Vulcan. Vi se pare de necre
zut ? Poate. La începutul lunii iulie 
mi s-a părut și mie paradoxală aceas
tă situație. Dar acum, lot bătînd pe 
la ușile l.G.L.-ului, am năucit, îmi 
vine și mie să cred că așa trebuie 
să fie, că locuiesc în Vulcan la blo
cul F 5, apartamentul 28 și, in con
secință, trebuie să-mi achit chiria. 
Deși în luna iunie 1967 am plecat 
din Vulcan.

Să fiu eu vinovat, să fie altcineva. 
Greu de precizat. Totuși cu nu lo
cuiesc acolo de un an și jumătate. 
Poate am greșit pe undeva, ia să re
capitulez... Cînd am plecat, in mai 
anul trecut, am cedat apartamentul 
altcuiva. Gîndindu-mă la vechiul dic
ton, verba volant, scripla manent, 
am chemat un administrator al I.G.L. 
Vulcan care a încheiat un proces- 
verbal de predare-primire. De atunci 
noul locatar și-a plătit taxele la zi. 
Pînă aici am greșit ? Nu știu.

Din cînd in cînd imi mai amin
team că am locuit in Vulcan. Ce să-i 
faci, începusem să uit cînd mi s-a 
amintit, brusc, că eu locuiesc tot a- 
colo 1 Și a început să-mi lie reținută 
chiria : pe luna iulie, august... Mi-am 
zis : trebuie să acționez, nu se poa
te să stau cu miinile in sin i Si am 
acționat: zile întregi pe la ușile 
I.G.L, Vulcan. Poate-i conving, mă 
gîndeam. Ți-ai găsit 1 Mi-au spus răs
picat: „Scrie pe birlic, tovarășe 1",

Iar ou, l&ui repede, biiguiam : „Scrie, 
dar..." „Nici un „dar". Locuiești aici 
și pace bună". Mi-am spus că acolo 
nu sint înțeles și mi-am susținut cau
za la direcția I.G.L. Petroșani. Oa
meni foarte amabili aici, n-am ce 
spune: m-au ascultat plini de inte
res șl... m-au îndrumat să merg la 
Vulcan. Nu-mi venea să cred și am 
întrebat: „Unde?" „La Vulcan, la 
I.G.L., mi s-a spus. Puteti merge cu 
autobuzul sau cu trenul, cu ce pre
ferați..."

Și m-am dus din nou la Vulcan. 
„Mai treceți dv. pe la noi" — mi-au 
spus. Și de atunci trec mereu... Mă 
întreb de un timp: oamenii aceștia 
aud bine ? Nu știu, ei spun că aud 
bine, iar mie mi se retine în con
tinuare chiria.

Acum știu cu certitudine că verba 
volant, iar eu plătesc un apartament 
pe care nu-1 locuiesc. Cit timp va 
fi tot așa? Dumneavoastră nu cu
noașteți pe cineva care să-mi spună 
ce să fac ? Pentru că eu la I.G.L. nu 
mă mai duc: funcționarii de acolo, 
săracii de ei, au maldăre de hîr- 
tii pe care trebuie să le citească, să 
le completeze, să le verifice, să le 
claseze... Cum să-și mai găsească timp 
și pentru mine ?

P. S. Orice asemănare cu siluafia 
lui Gli. Cazan din Petroșani, auto
baza T. A. nr. 8, nu este întîmplă- 
toare.

VIITOARELOR AFIRMĂRI
(Urmare din pag. 1)

Abatajul e dominat in această pe
rioadă de febrilitate. Introducerea 
noului utilaj reclamă schimbarea ra
dicală a întregului flux tehnologic, 
a sistemului de armare. Brigada se 
adaptează noilor exigente. Aceasta 
in condițiile unei configurații teh- 
tonice dintre cele mai nefavorabile. 
$i totuși, progresul e cerii In pofida 
tuturor vicisitudinilor, combina a în
ceput să laie fișia de-a lungul între
gului frontal, brigada atinge indi
catori tot mai ridicați. Mai sini 
.probleme", mai sint greutăți de în
vins. Dar există în brigadă an cli
mat, un neastîmpăr tonic: dorința de 
a învinge, de a se afirma în pofida 
tuturor greutăților. Și aceasta este 
trăsătura cea mai caracteristică de-

fînîlorie a brigăzii, a ritmurilor și 
perspectivelor sale. Este trăsătura 
personalității omului care organizea
ză, dinamizează și tonifică bătălia din 
abataj cu frontul de cărbune — bri
gadierul comunist Petre Constantin.

E vorba de
o copertină...

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Vero Cruz ; Republica : 
Prințesa ; LONEA : - 7 No
iembrie : Vulturii zboară 
devreme ; Minerul : Winetou. 
seria a lll-a ; VULCAN Pa
sărea Phoenix ; LUPENI 
Cultural : Operațiunea San 
Gennaro ; Muncitoresc : Sfin- 
tul la pindă.

Joi, Uzina „Electroputere*’ din 
Craiova n expediat ultimele 
două locomotive Diesel-elec tri
ce prevăzute in planul anual 
de export. Anul acesta cunos
cuta întreprindere craioveană a 
livrat în Polonia și Bulgaria 
55 de locomotive, cu cinci mai 
multe decit in anul precedent. 

(Agerpres)
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RĂSPUNSURI

ternativei cum 
muncind

Nicolae DUMITRU

19,20 Sport; 19,30 Concert

22.40 Mo-

PROGRAMUL II:SI.MBATA 7 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

rizont științific; 18,05 Muzică popu
lară și ușoară; 13,30 Gazeta radio; 
19.00 O melodie pe adresa dumnea
voastră;
folcloric,- 20,05 Dans pentru tineri și 
vîrstnici; 20.20 Romanțe,- 
mont poetic; 22,45 Din creația com
pozitorului Nicolae Kirculescu>- 23,00 
In ritm de dans,- 0,05-6,00 Estrada 
nocturnă.

Cartierul „Cârpeli" din Petroșani 
cuprinde circa I 000 apartamente. E- 
vident, numărul locuitorilor cartieru
lui este cu mult mai mare. Aceasta 
face ca stalia de autobuz „Carpali" 
să fie mult solicitată, sute de călă
tori ureînd și coborînd la acest punct 
al traseului Petroșani — Pelrila. Pen
tru adăpostirea acestor călători, nu 
s-a prevăzut însă nimic: este ne
cesară deci construirea unei coperti
ne in această slalie de autobuz. Dar 
acum, în pragul iernii, nu la... vară.
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Muncitorul VAS1LE DĂ1ANU, 
angajat la șantierul C.S.A. „Va
lea dc pești", ne sesizează sla
ba aprovizionare a magazinu
lui alimentar care deservește 
muncitorii de pe șantier. Ma
gazinul aduce foarte rar mai 
ales, slănină, salam și chiar 
pîine.

Sesizînd, la rîndu-ne, servi
ciul comercial al O.C.L. Ali
mentara Petroșani, tovarășul 
Stark Aurel ne-a răspuns: 
„Respectivul magazin alimentar 
are program de magazin fo
restier și se aprovizionează 
doar o dată pe săplămînă. Un 
magazin alimentar cu program 
normal se află in satul Cîmpu 
lui Neag, nu departe de șan
tier. Noi vom face lot posi
bilul să aprovizionăm cit mai 
bine și unitatea care deser
vește șantierul".

Noi vă rugăm, to\ arăși din

conducerea O.C.L. Alimentara, 
să nu uitați că magazinul a- 
limcnlar din Cîmpu lui Neag 
nu e 
tierul

chiar aproape de san
de la „Valea de pești1'.

„Mă numesc Andraș Șarlota 
și am domiciliul fn’Vulcan str. 
Primăverii nr. 5/1. Sini des
părțită dc 8 ani de soțul meu, 
Andraș Arpad, care, în pre
zent, lucrează la întreprinde
rea „Arta mobilei" din Tg. 
Mureș. Eu trăiesc în concubi
naj cu Berchi Samoilă cu care 
am o fetită, pe nume Andraș 
Reghina. Care-i modalitatea 
să primesc alocația de stat 
pentru fetită, deoarece fostul 
meu soț refuză să o primească 
el și să mi-o trimită, iar Ber
chi recunoaște că Reghina e 
fetita lui și acceptă să fie tre
cută pe numele lui ?“.

Judecătorul Nicolae Gher- 
ghin de la judecătoria munici
piului Petroșani ne răspunde : 
„Fostul soț al numitei Andraș 
Șarlota va trebui sa facă o ac
țiune în tăgada paternității, a- 
rătind că nu el este tatăl mi
norei Andraș Reghina. După 
rămînerea definitivă a acestei 
hotărîri judecătorești, in regis
trul stării 
registrată 
mențiunea 
este tatăl 
cubinul Berchi Samoila va tre
bui să ceară în instanță încu
viințarea ca minora să poarte 
numele său. Pe baza acestei 
noi hotărîri judecătorești, la 
starea civilă se va trece ca ta
tă al minorei Berchi Samoilă, 
se va elibera un nou. certificat 
de naștere, în care el va fi
gura ca lată. Cu acest certi
ficat, Berchi Samoilă se va pre
zenta la unitatea în care lu
crează arălind că minora e 
fiica sa și iși va întocmi un 
dosar pentru primirea aloca
ției".

civile unde este în- 
minora se va face 
că Andraș Arpad nu 
minorei. Apoi con-
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5,05—6,00 Program muzical de 
mineată; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități; 8.25 Moment poetic,- 8.30 La mi
crofon. melodia preferată; 9.30 Ma
tineu literar; 10.00 Din repertoriul 
corului Radioteleviziunii; 10,20 Piese 
Instrumentale; 10,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova; 11,05 Succese 
ale muzicii ușoare,- 11,45 Sfatul me
dicului : Paradentoza,- 12,00 Pe strune 
de vioară; 12.20 Cronica revistelor 
literare,- 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat: 13,10 
Avanpremiera cotidiană,- 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară,- 14.10 
Jazz,- 14,30 Automobil club; 14,50 Mu
zică populară; 15,05 Concertul zilei; 
15.50 Cîntece populare cu Rodica Bu
jor,- 16,10 Soliștii își prezintă rolul 
preferai: Marieta Grebenișan; 16,30 
Antena tinerelului; 16,55 Radio-pu- 
blicilale,- 17,00 Muzică ușoară de 
pretutindeni; 17,20 Opinii — dezba
teri; 17,30 Muzică populară; 17,45 O-

7,00 Muzică populară; 7,37 Concert 
de dimineață; 8,10 Tot inainte (e- 
misiune pentru pionieri); 8.25 Muzică 
ușoară; 8,33 Din tezaurul nostru fol
cloric; 9,10 Lectură in premieră; 9,30 
Peliculă sonoră; 9,45 Muzică popu
lară; 10,05 Recital instrumental Aure
lian Octav-Popa; 10,30 Vreau să știu; 
10,55 Concert simfonic popular,- 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Viata 
de concert a orașului Tg. Mureș; 
12,45 Sub steagul partidului — pro
gram de cîntece; 13.00 Emisiune de 
divertisment muzical .De la 1 la 5"; 
17,15 Ateneu popular (reluare); 17,45 
Din pilnia gramofonului; 18,05 Itine
rar turistic românesc; 18,25 Muzică 
ușoară de Temistocle Popa și LaureD- 
tiu Profeta,- 19,05 Cîntă Ioana Cră
ciun și Ion Cristoreanu,- 19,30 Odă 
limbii române; 20,00 Concertul or
chestrei simfonice și corului Filar
monicii „George Enescu"; 22,30 Cro
nica revistelor literare; 22,40 Jazz; 
23,07 Meridiane melodii; 0,07—1,00 
Carnavalul ritmurilor.

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7,00; 1G.00; 22,00. Biil-line de 
știri: 5,00; 5,30; 6.00; 6,30; 9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 21,00; 
1.00; 2,00. Buletine meteorologice: 16,00; 22.00. Gazeta radio: 18.30.

PROGRAMUL 11 : Radiojurnal: J7.00. Buletine de știri : 7,30;
10,00; 12.00; 14,00; 18,00; 19.00; 21,00; 23.00; 0,55. Buletin m t uro
logic : 17,00.

rec om TBS Bireffl
(Urmare din pag. 1)

tea sa va duce la \Jctoria fi
nală.

J. A. — Sini mi 
în F.N.E. ? dlim 
Există probleme’în c< 
copiii ?

N.T.B. - Mare parte din 
femeile sud-vielnameze au 
aderat la organizațiile politice 
și militare ale F.N.E.-ului 
F.N.E.-ul și organizațiile de fe
mei din Vietnamul de sud, cum 
ar fi Uniunea femoiloj pentru 
eliberarea Vietnamului de ~ud, 
au linul seama (le capacitatea 
și condițiile spâciale | ale fe
meilor pentru a le -mobiliza 
în luptă. Majoritatea lor par
ticipă la luptele politice. Mul
te dintre tinerele? fele^s-au a- 
lăturat unităților de guerilă 
care asigură apărarea satelor, 
continuind să se ocupe, toto
dată, do obligațiile casnice și 
de producția cfmpului.

Uniunea femeilor pentru eli
berarea Vietnamului de sud a 
lansat campania .IJ? 5 ori bi
ne" pentru a mobiliza femei
le :

1.

iulie femei
1 trăiesc ? 

ce privește

Sa lie dusă la bun

sfîrșit lupta politică și lupta 
armată ;

2. — Să se dezvolte pro
ducția și practica economică ;

3. — Să fie îngrijiți bine 
rănitii;
4. — Copiii să fie educați și 
bine îngrijiți ;

5. — O bună conduită și 
virtuți frumoase.

în timp ce ia parte activă 
la luptă, femeia sud-vietna- 
meză acordă o maro atenlie 
datoriei sale de mamă fată 
do copiii care reprezintă viito
rul tării. Datorită condițiilor 
grele create de război, aceste 
obligații nu sint lipsite de pro
bleme, dar cu sprijinul F.N.E.- 
ului și al întregii populații 
unite prinlr-o mare frăție 
luptă, femeia vietnameză 
știut să le rezolve.

J. A. — Care este rolul 
meii in actuala luptă?

N.T.B. — Femeia sud-vietna- 
mez.i joacă un rol important 
în lupta poporului său pentru 
libertate. Ea reprezintă o for
ță de seamă în luptele politi
ce. Ea este, de asemenea, o 
for|ă principală care asigură 
producția și edificai ca spatelui 
frontului. Ea participă la lup-

în special aceea

Care este situalia

de
n

fe-

ta armată, 
de guerilă.

J. A. 
femeilor sud-vietnameze ?

N. T. B. — Prin contribuția 
lor efectivă la luptă și prin 
construirea unei vieți noi în 
zonele eliberate, femeile au 
dat dovada capacității lor; și 
rolul lor nu încetează să se a- 
firme cu fiecare zi. Mult" fe
mei fac parte din comitetele 
F.N.E.-ului la diverse trepte, 
începînd cu comitetul la nivel 
de sat, pînă la comitetul cen
tral.

Nguyen Thi Binh, președinta 
Uniunii femeilor pentru elibe
rarea Vietnamului de. sud c-stc 
membră a prezidiului corn»to
tului central al F.N.E.-ubii șl 
comandant șef-adjuncl a! For
țelor armate popular * de eli
berare a Vietnamului de sud.

J. A. — Au existat și mai 
există în Vietnamul de sud, 
tradiții care au menținui sau 
mențin femeia intr-o stare dc 
inferioritate ?

N. T. B. - Femeia vietna
meză a cunoscut secole do-a 
riadul de oprimare șl servi
tuti feudale. Este natural că, 
in uncie familii, există încă I

Afrh > ? 
avut plăce- 

delegapi'e 
vizită de 

țări din A- 
Mali, Congo

prejudecăți, potrivit cărora 
femeia nu poate juca un rol 
important în societate. Dar 
aceste prejudecăți sint din e 
în ce mai condamnate de opi
nia publică.

J. A. — Ați fost îi
N. T. B. — Am 

rea să conduc 
F.N.E.-ului înlr-o 
prietenie în unele 
frica: Guineea,
(B) șl la mai multe conferințe 
internaționale care au avut loc 
la Alger, Cairo și în Tanzania.

J. A. — Ce părete aveți de 
femeile africane ?

N. T. B. — Am avut in mai 
multe rinduri prilejul să înlil- 
nesc femei africane Intre fe
meile vietnameze și africana 
există o profundă similitudine 
căci, împreună, ele au cunos
cut oprimarea sl exploatarea 
colonialistă.

Ca și femeile vietnameze., 
femeile africane aspiră la o 
viată liberă și fericită.

Sîntcm foarte fericite că, in 
numeroase țări din Africa care 
au cucerit independenți sau 
luptă pentru ind-.'iu ndon'a lor, 
femela joacă un rol din ce în 
ce mai important.
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(in vit neut ralii in Italia
• Salariafii protestează ,,împotriva șo

majului și intensificării exploatării
ROMA 5 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : 

In Roma precum și in provinciile Roma, Latina, Frosinonc șl Vi
terbo a avut loc 
cipal un milion și

o greva 
jumătate

Artivitalea in regiunile afectate 
de yivvă a fost aproape in întregi
me paralizată. Ti alicul feroviai i 
hueUit, intrenipînd transporturile 
de pasageri si mârluri intre nordul 
si sudul Italiei. Fabricile și-au înlre- 
tupl activitatea, muncitorii agricoli 
nu au ieșit la lucru, ziarele nu au 
apărut, autobuzele și taxiurile nu 
au t spitalele s-au limitat la ca
zurile de urgenta, toate școlile și 
maioritatea magazinelor au fost în
chise. serviciile de poștă și teleco
municații au fost suspendate, iar dis
tribuția de gaze si electricitate s-a 
întrerupt partial. Prin această grevă 
generală salariații din toate sectoa
rele protestează .împotriva șomaju- 
lOi și intensificării exploatării, îm
potriva retribuției necorespunzătoare 
a muncii și a limitării drepturilor 
sindicale, pentru o altă politică dc 
dezvoltare economică șî socială". 
Actuala grevă, organizată unitar de 
cele trei mari centrale sindicale — 
O.G.I.I., 
este dc 
national
7.3 dup}
protest ale 
lor, care

l’.I.L, C.l.S.l. - și ram 
lapt o continuare a grevei 
' din 14 noiembrie, urmea- 

o serie de demonstrații de 
muncitorilor și studenti-

au ajuns la un punct cui-

minanl la începutul acestei săptu- 
mini, cu prilejul ciocnirilor sînge- 
roase de la Avola — Sicilia, sol
date, în urma intervenției poliției, 
cu doi morti și peste 180 dc răniți. 
In ultimul timp, studenții, care re
vendică de mal multă vreme o re
formă a învălămintului universitar, 
se alătură în masă acțiunilor grevis
te, iar in mai multe orașe au ocu
pat universitățile.

Nemulțumirea generală se află în 
creștere, și pentru moment nu se 
prevede o rezolvare rapidă, deoare
ce criza de guvern se menține. La 
Roma, primul ministru 
Mariano Rumor, si liderii partidelor 
democrat-creștin. socialist $1 repu
blican continuă încercările in vede
rea formării unui nou guvern de 
coaliție. Dar nici Mariano Rumor nu 
întrevede posibilitatea unei rezol
vări a crizei de guvern decît, în cel 
mai bun caz, în cursul săptămînii 
viitoare.

Actuala situație din Italia este 
considerată de observatori drept cea 
mai gravă criză socială din ultimii 
opt ani. Se apreciază că actuala 
grevă generală va avea repercusiu
nile cele mai serioase din istoria 
postbelică a Italiei.

generală de 24 de orc, la care an parti
de salariali.

al P

desemnat,

Plenara lărgită S. U. A

Consfătuire la C.C
al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., Alexan
dra Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a avut la 
Comitetul Central o întilnirc cu di
rectorii celor mai mari întreprinderi 
cehoslovace din sectoarele industriei 
grele, chimico, de construcții, mi-

Conferința Agenției
Internaționale

nieie și ușoare. In cadrul consfă
tuirii, c.ne a avut loc cu acest pri
lej, s-a efectuat un schimb de pă
reri cu privire la problemele poli
ticii economice actuale a partidului 
și guvernului.

Parlicipanții la consfătuire au 
fost iniormati despie conținutul pro
iectului preliminar al rezoluției C.C. 
al P C. din Cehoslovacia, care ur
mează a fi dezbătută de plenara 
din decembrie a Comitetului Central, 
în această plenară urmează să se 
stabilească sarcinile principale al° 
politicii economice cehoslovace pen
ii u perioada imediat următoare.

c. c
M. S. U

Richard Nixon a cerut
lui Thieu ca Saigonul

să participe // constructiv"

Aspect din timpul unei recente demonstrații organizate 
la Roma împotriva represiunilor polițienești îndreptate conlra 
tineretului, care in ultimele zile, prin demonstrațiile lui, a 
zguduit Italia.

Adunarea Națională a Franței
V 1

a aprobat legea privind
Q (19

lărgirea drepturilor sindicatelor
’J*'

pentru Energia Atomică
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — La 

Budapesta au început lucrările unei 
Conferințe a Agenției Internationa
le pentru Energia Atomică la care 
participă oameni de știintă $i cerce
tători din 15 țări. Parlicipanții la 
conferință discută probleme legate 
de experiența obținută în privința 
metodelor tehnice de analiză a gra
dului de poluare a apei.

în prima zi a lucrărilor au fost 
prezentate referate privind poluat ea 
lacurilor și rîurilor din Europa pre
cum și pericolul pe care îl prezintă 
pentru sănătate apele poluate.

•-----

Mesajul adresat 
de guvernul S.U.A. 

Israelului si Iordaniei

nu
Și
a-
a-
al

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Guvernul american a remis miercuri 
guvernelor Israelului și Iordaniei tex
tul unui mesaj identic în care se a- 
firmă că violările continue ale înce
tării focului în Orientul Apropiat 
vor servi decit creșterii tensiunii 
subminării eforturilor O.N.U. în 
ceastă regiune a lumii. Anunțînd 
cest mesaj purtătorul de cuvînt
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey, a declarat că gu
vernul american și-a „exprimat neli
niștea în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat și a reamintit amba
sadorilor celor două țări importanța 
aplicării stricte a încetării focului de 
către țările lor".

McCloskey a relevat pe de altă 
parte că Departamentul de Stat al 
S.U.A. a luat notă de editorialul de 
marii din ziarul sovietic . Pravda" ca
re sprijină misiunea ambasadorului 
suedez Gunnar Jarring reprezentan
tul secretarului general al O.N.U. in 
Orientul Apropiat.

—©—
Ciocniri 

între studenți 
și politie 

la Barcelona
MADRID. — Ciocniri violente 

avut loc miercuri seara la Barcelona 
între studenți și poliție. Studenții au 
organizat ceea ce agenția France 
Presse apreciază a fi cea mai im
portantă manifestație de la deschide
rea anului universitar. Fiind atacati 
cu brutalitate de politie, manifestan- 
ții au ridicat o baricadă și s-au apă
rat cu pietre. Politia a arestat 80 
de studenți.

au

PARIS 5 (Agerpres). — Adunarea 
Națională franceză a adoptat în 
cursul nopții de miercuri spre joi, 
cu o mare majoritate, 438 voturi 
contra 4 și 22 de abțineri, proiectul 
de lege guvernamental de lărgire a 
drepturilor sindicatelor din între
prinderi. Proiectul de lege prezentat 
Adunării Naționale de Maurice 
Schumann, ministrul pentru proble
mele sociale, este menit să consti
tuie o bază pentru aplicarea așa- 
numitei .participări" pe care pre
ședintele de Gaulle a definit-o du
pă- evenimentele din mai—iunie ca 
un principiu esențial al politicii sa
le. Proiectul de lege nu a suferit 
modificări importante, în pofida ata
curilor violente din partea cercuri
lor patronale franceze.

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, deputatul majorității gu
vernamentale U.D.R., David Rous
sel, a acuzat cercurile patronale de 
.egoism și orbire", precum și de a 
fi încercat să lanseze .amenințări" 
la adresa vieții interne și să facă 
speculații pe seama francului.

Noua lege dă posibilitate sindica
lelor să fie 
treprinderile 
50 salariați, 
ficia 
mult 
zent. 
ficia 
pune de 15 ore pe lună pentru 
fășurarea muncii sindicale, nu 
putea fi concediali atit timp 
îndeplinesc funcții alese și nic 
următoarele șase luni după ex 
rea mandatului. Sindicatele vo

legal recunoscute în în- 
care au mai mult de 
Sindicatele vor bene- 

mijloace de acțiune 
largi decit in pre- 

Dclegații sindicali vor bene- 
de o protecție sporită, vor

de 
mai

dis- 
des- 
vor 
cît 

i io

A

încheierea lucrărilor 
Congresului extraordinar al 

Uniunii Socialiste Arabe
CAIRO 5 (Agerpres). — După două 

zile de dezbateri, Congresul extraor
dinar al Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.) și-a încheiat miercuri seara 
lucrările în aula universității din Cai
ro. Congresul, care fusese convocat 
la hotărîrea Comitetului Executiv al 
U.S.A. — în urma recentelor inciden
te de la Mansourah și Alexandria 
— a examinat, ca principal punct al 
ordinei de zi. împrejurările ce au de
terminat demonstrațiile studențești.

Parlicipanții la congres au adoptat 
o serie de rezoluții care condamnă 
grevele și demonstrațiile studențești, 
precum și „minoritatea iresponsabilă" 
care le-a inițial. In rezoluțiile adop
tate se menționează necesitatea unei 
mai bune pregătiri și educări a tine
retului, încurajarea lor pentru a lua 
parte la viața politică a țării, iniție
rea unor măsuri menite să asigure 
creșterea gradului de cunoștințe do- 
bindite in școli și universități.

La încheierea lucrărilor Congresu
lui extraordinar al U.S.A, a luat cu-

vînlul președintele Gamal Abdel 
Nasser, care, referindu-se la evolu
ția evenimentelor din Orientul Mij
lociu a reafirmat hotărîrea R.A.U. de 
a considera eliberarea teritoriilor a- 
rabe ocupate drept condiție esențială 
a reglementării situației din ace 
regiune. El a menționat, do aseme
nea, că R.A.U. se opune oricărui pro
iect care ar prevede încheierea 
acorduri separate 
nete state arabe.
tea unei acțiuni 
acestor țări.

unor 
între Israel și u- 
susținind necesita- 
comune a tuturor

de a afișa comunicatele 
aulooizatțc prealabilă a

vea dreptul 
lor fără o 
patronului, au posibilitatea de a dis
tribui manifeste și de a stringe coti
zațiile sindicale la locul de muncă.

Instituirea unui control
asupra activității bancare

DELHI 5 (Agerpres). — Parlamentul 
Indiei a aprobat joi un plan prezen
tat de guvern privind instituirea u- 
nui control partial asupra activității 
instituțiilor bancare ca o alternativă 
a naționalizării acestor instituții, a- 
nunță agenția Reuter. Toate băncile 
indiene, precum și alte 13 bănci stră-

ine, inclusiv casele de credit ame
ricane, engleze și japoneze, urmează 
să accepte, potrivit prevederilor pla
nului, ca activitatea lor să fie coor
donată de consilii de conducere con
stituite din experti indieni și promo
varea unei politici care să faciliteze 
acordarea de credite mai mari agri
culturii și altor sectoare importante.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). - Du- 
î cum anunță agenlia M.T.I., la 

Budapesta a avut loc Plenara lărgi
tă a Comitetului Central til 
P.M.S.U.

In cadrul Plenarei n lost dezbă
tut și adoptat raportul prezentat de 
Rezso Nyers, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral, in legătură cu înfăptuirea re
formei economice, dezvoltarea e- 
conomică pe anul 1968 și direcțiile 
principale ale activității economice 
în anul viitor. Comitelui Central a 
apreciat că în orimii trei ani ai ce
lui de-al treilea cincinal, planul a 
corespuns telurilor stabilite pentru 
dezvoltarea economiei, obtinîndu-se 
alit in industrie, cît și în agricultură 
creșteri mai rapide decîl s-au prevă
zut. Comitelui Central a 
necesitatea realizării unui 
dezvoltare economică și

subliniat 
ritm de 
ridicarea 

nivelului de trai al populației în
conformitate cu prevederile planului. 
Plenara a subliniat că sini necesare 
măsuri în vederea îmbunătățirii pro
ducției bunurilor de consum, reali
zării investițiilor, îndeplinirea crite
riilor calitative cerule de comerțul 
exterior.

Plenara a analizat și aprobat, de 
asemenea, raportul prezentat de 
Zoltan Komocsin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C., cu pri
vire la problemele actuale interna
ționale.

la convorbirile de la Paris
NEW YORK 5 (Agerpres). — Pre

ședintele ales, al S.U.A., Richard 
Nixon, n intrat in contact direct cu 
șeful administrației de la Saigon, 
Nguyen Van Thieu, ecrindu-i ca de
legația ce va fi trimisă la convorbi
rile de la Paris să participe la a- 
ccsle convorbiri „intr-un mod cons
tructiv". Potrivit lui Ronald Ziegler, 
unul din consilierii noi numiți. Nixon 
și-a exprimat speranța că Saigonul 
„va coopera cu Statele Unite in rea
lizarea unei păci constructive". In 
declarațiile publice, a spus Ziegler, 
Nixon a căutat să asigure pe Thieu 
că va avea „un cuvînt greu de 
spus" in legătură cu viitorul admi
nistrației sale, deoarece .numai o 
pace acceptabilă noii administrații 
americano va reprezenta o pace ono
rabilă".

Pe de altă parte, președintele ales 
se va 
pentru a se informa asupra convor
birilor de pînă acum de la Paris 
dintre delegațiile S.U.A. și R.D. Viet
nam. Vor fi discutate, de aseme
nea, problemele legate de numirea 
lui Henry Cabot Lodge, în prezent 
ambasador la Bonn, în fruntea vii
toarei delegații americane la convor
birile în patru.

Harriman, care a participat mier
curi la reuniunea guvernului pre
zidată de președintele Johnson, a 
declarat presei că „problemele de

procedura" care se pun in prezent 
in legătură cu lărglie4i <on\orbiri
lor de la Paris, vor fi depășii»-. El 
a declarat că aceste convorbiri vor 
căpăta „un. impuls" do cure \ a bene
ficiu viitoarea administrai ic i
S.U.A.

Agențiile de presă americane ui-r- 
ționează că Richard Nixon intențio
nează să trimită pe reprezent udul 
său la inlîlnirile care vor avea loc 
la Paris, încă înainte de indai-o i 
sa la Casa Albă.

intilni cu Ăverell Harriman.

întrevedere 
între reprezentantul 
R.D. Vietnam și cel 

al S. U. A.
la convorbirile 

de la Paris

Plenara €. <’
al P. C. Francez

Potrivit comunicatului, Rafael Caldera a întrunit
Champigny, departamentul 

plenarei 
P.C.F. Pe ordinea de zi a 

va dura două zile,

PARIS. — Joi dimineață au înce
put la
Val de Marne, lucrările 
C.C. al 
plenarei, care 
figurează problemele luptei pentru 
democrație și socialism — raportor 
Waldeck Rochet și darea de seamă 
a delegației care s-a întilnit la Mos
cova cu delegația P.C.U.S. — ra
portor Georges Marcnais.

© PHENIAN. — La Phenian 
a avui loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii din Repu
blica Socialistă România, orga
nizată în cadrul planului de 
schimburi culturale dintre Re
publica Socialistă România șl 
R.P.D. Coreeană. La vernisaj au 
luai parte Kim Kuan Sup, vice
președinte al Comitetului pen- 
tre relații culturale cu țările 
străine, numeroși oameni de ar
tă și cultură.

Au participat Nicolae Popa, 
ambasadorul României in R.P.D. 
Coreeană, și membri ai amba
sadei.

© BELGRAD. — Președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosijț Broz Tilo, aflat in
tr-o vizită prin Republica Socialistă 
Bosnia și Herțegovina, a inaugurat 
noile instalații ale rafinăriei din Bo- 
sanski Brod. In urma lucrărilor de 
reconstrucție și modernizare, rafină
ria va putea prelucra anual 2,5 mili
oane tone țiței — de trei ori mai mult 
decit capacitatea de pînă acum. Se 
va produce benzină^cu cifra octanică 
88 și 100, uleiuri Speciale, combus
tibil p.'litrii motoare) ? cu reacție, 
cum și materif pri ne 
ca rea fibrelor jșintet ce.
____  1 T

!, pre- 
pentru fabri-

® Dezbaterile din Comitetul pentru problemele soci
ale, umanitare și culturale

0 U Thant a convocat 
și Iordaniei

pe reprezentanții Israelului

@ CARACAS. — Joi la ora 5,00 G.M.T., Consiliul suprem 
electoral a anunțat că după despuierea urnelor, din peste 75 
la sută din cele 15 000 de birouri de votare, candidatul Parti
dului democrat-creștin, de opoziție, Rafael Caldera, continuă 
să conducă cu 30 432 de voturi (1,19 la sulă), față de Gonzalo 
Barrios, candidatul Partidului de guvernămint, acțiunea demo
cratică.
741 387 de voturi, în timp ce Gonzalo Barrios a obținut 
710 955 voturi.

a hotărît suprimarea experiențelor nucleare
PARIS. — înlr-o declarație făcută 

în fața Comisiei pentru apărarea 
națională, Pieire Messmer, ministrul 
armatelor al Franței, a declarat că 
în cadrul acțiunilor întreprinse pen
tru reducerea cheltuielilor statului, 
guvernul francez a hotărît să anu
leze 
care 
cific 
din 
nucleare vor reprezenta peste 50 la

Franța

seria de experiențe nucleare 
urmau să fie efectuate în Pa- 
în 1969. Economiile rezultate 
suprimarea acestor experiențe

• PARIS. — Cursul francului a 
continuat să scadă miercuri la bursa 
din Paris, unde napoleonul de aur 
(20 franci) a fost cotat la prețul re
cord de 67,50 franci.

Lingoul de aur fin în greutate de 
1 kg a fost cotat la 6 986 franci la 
închiderea bursei. A crescut, în ace
lași timp, prețul unciei de aur, la 
43,91 dolari, față de 43,11 în cursul 
zilei de marți (prețul oficial al un
ciei de aur — 35 dolari), fiind cel mai 
ridicat din 
declanșarea 
occidentale, 
zacțiilor cu 
ajungind la
tonă in celelalte zile ale acestei 
tăinini.

cele înregistrate de la 
actualei crize financiare 
Totodată, volumul tran- 
aur s-a dublat miercuri, 
2 tone, față de numai o 

săp-

Cutremur <h* pătuîni 
în Sicilia

ROMA. — Un cutremur de pă- 
minl a (ost resimțit miercuri seara 
în Sicilia. Observatorul seismologie 
de la Trapani a precizat că cutre
murul, a cărui intensitate a atins 
gradul 5 pe scara Mcrcalli, a avut 
epicentrul în partea occidentală a 
insulei. Nu au fost semnalate pa
gube.

sută din reducerea globală a chel
tuielilor militare. Ministrul francez a 
precizat că această acțiune se îns
crie în programul de austeritate a- 
doptat iecent de guvernul francez.

• SOFIA. — La spitalul de 
urgentă „Pirogov" din Sofia 
s-a efectuat pentru prima oa
ră in Bulgaria transplantarea 
a doi rinichi unui copil de 7 
ani. Donatorul rinichilor a fost 
un sugar de trei luni, care de
cedase cu un sfert de oră înain
te de operație.

Echipa de medici a fost con
dusă de chirurgul Nikolai Min- 
kov. Operația a durai trei ore 
și jumătate. Bolnavul care se 
află într-o cameră sterilizată, 
se simte bine.

© WASHINGTON. — După cum 
anunță agenția C.T.K., secretarul de 
stal, Dean Rusk, a anunțat că S.U.A. 
a adoptat hotărîrea definitivă de a 
refuza satisfacerea cererii guvernului 
cehoslovac de extrădare a fostului 
general Jan Sejna Autoritățile ame
ricane au acordai lui Sejna permi
siunea de a rămine in Statele Unite.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, transmi-, 
te : In cadrul dezbaterilor din Comi
tetul pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale al Adunării Gene
rale a 0.N.U. consacrate „Anului in
ternațional al drepturilor omului" a 
fost adoptat un proiect de rezoluție 
— elaborat de 36 de state, printre 
care și România — în care se cere 
tuturor statelor și organizațiilor să 
întreprindă noi acțiuni pentru rea
lizarea deplina a drepturilor omului, 
in lumina recomandărilor Conferinței 
Internationale pentru drepturile omu-

lui, ale cărei lucrări au avut loc la 
Teheran.

★
NEW YORK 5. - Trimisul special 

Agerpres. N. lonescu, transmite : Du
pă cum s-a anunțat oficial la O.N.U., 
secretarul geapraLD Thant a convo
cat la 5 decepibri» pe reprezentanții 
permanent la Națiunile Unite ai Is
raelului și Iordaniei și și-a exprimat 
îngrijorarea lin legătură cu recenta 
deteriorare ag$iluș)iei militare in re
giunea țărilor respective. U Thant a 
cerul celor doi diplomat! că, în con
textul rezoluțiilor Consiliului dc Se
curitate privind încetarea focului, să 
‘transmită guvernelor lor îngrijora
rea sa.

© DJAKARTA. — După cum rela
tează din Djakarta agențiile de pre
să, generalul Akum Murod, comandan
tul grupului operational al armatei 
indoneziene, a anunțat miercuri lan
sarea unei ofensive pe scară largă, 
împotriva grupurilor de rezistență din 
regiunile muntoase ale Irianului de 
vest, conduse de Lodwijk Mandaljan. 
Generalul Murod a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, că la 
aceste operațiuni — ce se vor încheia 
in aprilie 1969 — participă aproxima
tiv 6 000 de militari sprijiniți de a- 
viațle.

LVON. — Urbalrenul, vehi
culul cu pernă de aer, a fost 
prezentat miercuri presei pen- 
tru prima dată la Lyon.

Primul vehicul pentru pasa
geri, pus in mișcare de un 
motor cu inducție, va intra in 
funcțiune in 1970 pe o linie 
experimentală amplasată de-a 
lungul fluviului Rhone.

Urbalrenul. care are înfăți
șarea a două cutii suspendate 
pe o șină specială, va atinge 
viteza de 50 kilometri pe oră 
pe o distantă de 36 metri, du
pă plecare, iar distanta de hi- 
nare va fi de numai 18 metri.

Aparate speciale de absorb
ție vor creea un vacuum par
tial intre corpul trenului și 
șina de ghidare

Calcule e-t'mu'i-.e aială că 
prețul primului urbatren \a 
atinge aproximativ 70 milioa
ne franci.

Tulburări la Universitatea din Bruxelles
BRUXELLES. — Noi tulburări au 

avui loc la Universitatea din Bruxel
les, cil prilejul unei demonslnlii 
do protest a studenților, îndreptată 
împotriva prezentei politiei in im in
ia universității. Polițiștii și jandar-

mii au intervenit pentru a împrăș
tia pe demonstranți. Au avut loc 
ciocniri violente, în cursul cărora 
mai multe persoane au fdst rănite. 
Politia a efectuat arestări in rîn- 
durilc studenților.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii de 90. Tel. 1062, 269 (G.G.V.J.)

PARIS 5 (Agerpres). — In cadrul 
întrevederii care a avut loc miercuri 
la Paris între reprezentantul Repu
blicii Democrate Vietnam, colonelul 
Ha Van Lau, adjunct al șefului de
legației nord-vielnameze, și reprezen
tantul S.U.A Cyt is Van s-a căzut 
de acord ca limba engleză și limba 
vietnameză să fie folosite ca limbi 
oficiale la conferința in patru asupra 
Vietnamului. Ședințele în patru se 
vor desfășura în același mod ca și 
primele 20 de ședințe ale conferin- 

americano-nord-vietnameze care 
avut loc pînă'în prezent: fieca- 
va vorbi in limba sa, discursul 
fi tradus in franceză, apoi din 

franceză în limba celeilalte părți.
Ha Van Lan și Cyrus Vance ni 

căzut, de asemenea dc acord asupra 
sălii unde se va line conferința: 
Centrul de conferințe internaționale 
din bulevardul Kleber.

©

Vietnamul de sud

Ambuscadă 
organizată 
de patrâoți 

în apropierea 
Saigonuîu

SAIGON 5 (Agerpres). - In Viet
namul de sud au continuat să se des
fășoare în ultimele 24 de ore lupte 
între detașamentele F.N.E. și trupele 
americano-saigoneze. In apropieieu 
capitalei, patriotii au organizat o am
buscadă împotriva unei unități a di
viziei I de infanterie aeropurtata a- 
mericană. Ciocnirea, in cursul căreia 
au fost doborîle două elicoptere și 
au fost scoși din lupta peste 100 mi
litari aparținind S.U.A.. a fost apre
ciata de un purtător de cuvînt ame
rican drept una dintre iele mai dure 
din ultimele două luni.

Alte ciocniri au avut loc in regiu
nea Deltei Mekong, in provincia Kien 
Phong, situată la nord de Saigon, și 
in apropierea zonei demilitarizate. I i 
acțiunile militare întreprinse de tor
tele S.U.A. au participat avioane de 
vinătoare și 
B 5?

bomb.irdiere de tipul

★
(Agerpres). — Premie- 

Tran Van Huong, a a- 
numirea Ini Pham Dang

SAIGON 5 
rul saigonez, 
nunțat oficial 
Lam in funcția de șef al delegației
administrației sud-vielnamcze la con
vorbirile de pace de la Paris. Ph.ini 
Dang Lain, împreună cu vicepreședin
tele Nguyen Cao Ky, care a fost nu
mit „coordonator" al delegației, vox 
sosi simbătâ la Paris.

Lupte violente 
în Nigeria

LAGOS 5 (Agerpres). — I n comu
nicat oficial dat publicității la Lagos 
informează că, în urma luptelor \. > 
lente angajate cu trupele biafre/--, 
prima divizie a forțelor federale ni- 
geriene a ocupat localitățile Usaukpan 
și Umueworo, din sectorul Afikpo. 
Comunicatul precizează că forțele fe
derale își continuă înaintarea și in 
alte sectoare.

Localitățile Usaukpan și Umuewore 
se află la aproximativ 80 kilometri 
de Umuahia, ultima fortăreață impor
tantă pe care biafrezii o mai dețin 
după peste 16 luni de război. Potrivit 
relatărilor corespondenților agențiilor 
occidentale de presă, prima divizio 
lederală înaintează în această direc
ție pentru a face joncțiunea cu di
vizia a treia aliată de mai multe sap- 
tămîni in apropierea orașului Umua
hia.
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