
FR01.FTARÎ niN TOATr ȚĂRITF UNIȚI VA I

/a ££
■ ■ J?

(1 A Banul roși * .' ■

><?

ANUL XX IN ZIARUL DE AZI.
(XXVI NR. 5955

— • CUM ESTE UTILIZATA ZESTREA TEHNICA A EXPLOATĂRI-

Miercuri LOR MINIERE VULCAN, DILIA, LONEA
Pag. a ll-a

18 iiptembrip 9 Studenții din anul I in fața primei lor sesiuni de examene
Sport • Scrisori de la cititori

1968 Pag. o 3-a

____ • CAPTURAREA UNEI BANDE DE CONTRAREVOLUȚIONARI
IN CUBA • EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN BRAZILIA • ACTE

4 pagin PROVOCATOAPF ÎMPOTRIVA CAMBODGIEI

30 bani Pag. a 4-o

Lucrările
comisiilor

B permanenteal Partidului Comunist ale Marii
AdunăriRomân Naționale
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Și la noi ar fi util

Simpozion

Prima mină Exploatările

din Valea Jiului

Pe șantierele de construcții

*

cil caref

se
f

ț
*
i

f 
t

și 17 decembrie o. c. ou avut loc 
Comitetului Central al Partidului 
La lucrâri au participat ca invitați
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PAROȘENI.
SALA TURBINELOR.

Foto: A. Havîrneanu

mîndreste

le-a aprobat în

Plenara Comitetului Central

Șezătoare
literară

Un nou bloc

Pentru
deszăpeziri

IMPERATIVE DE VACANTA
merge in aju-

Petro- 
lucră- 
Repu-
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Gheorghe ROMAN 
Petroșani

Liana CHIRIȚA 
elevă

in int-rpre- 
au ilustrat 

negustoria cu 
tei*.
șezătoare plăcută,

ZILEI
Concurs „Cine 

știe N.T.S."

In zilele de 16 
lucrările Plenarei 
Comunist Român, 
membrii Consiliului de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, conducători ci instituțiilor centrale de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești ai Frontului Uni
tății Socialiste, ai consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, membrii Cole
giului Central de partid, șefi ai Secțiilor C.C. 
P C R., prim-secretari ai comitetelor județene 
partid, prim-xicepreședinți ai consiliilor populate 
de’ene, redactori șefi ai presei centrale.

Plenara a dezbătut proiectul planului de stat 
dezvoltare a economiei naționale și proiectul buge
tului de stat al Republicii Socialiste România pe 
anul 1969.

La dezbateri au luat cuvintul tovarășii Dumitru 
Baialia, Virgil Cazacu, losif Uglar, Miu Dobrescu, 
Ion Turcu, Aurel Duca, Ștefan Boboș, Constantin 
Scarlat, Mihai Telescu Crișan Adalbert, Vasile Ma- 
linschi, Gheorghe Blaj, Nicolae Tăbircâ, Ilie Fâsui, 
Trofin Simedrea, Constantin Pirvulescu, Petre iones- 
cu. Gheorghe Vasilichi, Nicolae Vereș, Alexandru 
Boabă, Moga loachim, Nicolae Murguleț, Mihai 
Marinescu, Gheorghe Pană.

In încheierea dezbaterilor a vorbit tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Apreciind că prevederile celor două proiecte su
puse dezbaterilor corespund liniilor directocre și 
sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a Partidului Comunist Român ce
rințelor dezvoltării in ritm susținut a economiei noas
tre naționale, ridicării in continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, Plenara

unanimitate și a hotârit sâ fie supuse spre legife
rare Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Plenara a examina', cererile tovarășilor Alexandru 
Birlădeanu, Petre Borilă și Alexandru Moghioroș 
care au solicitai Comitetului Central să fie eliberați 
din funcțiile de conducere ce implică activitate per
manentă, deoarece starea sănătății nu le îngăduie 
sâ mai depună o asemenea activitate.

Plenara a dat o înaltă apreciere contribuției adu
se de tovarășii Alexandru Birlădeanu, Petre Borilă 
și Alexandru Moghioroș la activitatea revoluționară 
din țara noastră, la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și statului. In a- 
celași timp, satisfăcind cererile respective, Plenara 
a hatârit eliberarea, in vederea pensionării lor, a 
tovarășului Alexandru Birlădeanu din Comitetul E- 
xecutiv și Prezidiul Permanent, a tovarășului Petre 
Borilă din Comitetul Executiv și a tovarășului Ale
xandru Moghioroș din Comitetul Executiv și din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Alexandru Birlădeanu, Petre Borilă și 
Alexandru Moghioroș au mulțumit Comitetului Cen
tral pentru încrederea ce le-a fost acordată in func
țiile pe care le-au îndeplinit și au asigurat că își 
vor da și in viitor, in limita posibilităților, aportul la 
activitatea partidului, la realizarea liniei sale po
litice.

Plenara a ales in unanimitate pe tovarășii Petre 
Lupu, Manea Mănescu și Gheorghe Stoica ca mem
bri ai Comitetului Executiv și pe tovarășul Dumitru 
Popescu ca secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La Palatul Marii Adunări Naționale 
continuă să se desfășoare lucrările 
comisiilor permanente in legătură cu 
proiectele de legi aliate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale.

Membrii comisiilor: economico-fi- 
nanclare, agricultură și silvicultură, 
cultură și invățămint, sănătate, pre
vederi șl asigurări sociale, adminis
trativă șl juridică au examinat, in 
zilele de tl—17 decembrie a. c., sec
țiunile proiectelor planului de stat 
șl bugetului pe anul 1969

Explicațiile cerule de depulați au 
fost date de reprezentanții conduce
rii Comitetului de Stat al Planifică
rii și ai Ministerului Finanțelor.

In cadrul unei ședințe comune, sub 
președinția tovarășului Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economico-ti- 
nanciare, membrii acestor comisii au 
ascultat expunerea tovarășului Ma
xim Berghlanu. președintele Comite
tului de Stat al Planificării, cu pri
vire la proiectul planului de slat 
al economiei naționale pe 
nul 1969, precum și expunerea to
varășului Virgil Pirvu, ministrul fi
nanțelor, referitoare la proiectul bu
getului de stat pe anul 1969.

(Agerpres)

Concursul „Cine știe N.T.S. 
răspunde* organizat de condu
cerea Gruplui nr. 2 șantiere 
Valea Jiului din Petroșar’ și 
comitelui sindicatului arr loc 
in ziua de 19 decembrie a.c„ 
ora 18, în sala clubului con
structorul. Concursul va fi do
tat cu premii pe care le vor 
obține, bineînțeles, parlicipan- 
ții cel mal bine pregătiți.

Recent, Ia Școala generală 
nr. 4 Vulcan, a avut lor o șe
zătoare literară consacrată ma
relui nostru povestitor Ion 
Creangă.

Cu această ocazie, pionierii 
detașamentului clasei o 
A, au citii fragmente 
Amintiri din copilărie.
prezentat povestirea dramati
zată «Cinci pini* 
tarea pionierilor, 
prin cîntec 
«Pupăza din

A fost o 
instructivă.

UN LECTORAT TEHNIC

pe strada 
Republicii

Zilele trecute, la Petroșani, a a- 
' ut loc un simpozion cu tema: 
«Din experiența C.C.V.J. și a Stației 
de cercetări pentru securitatea mi
nieră Petroșani, privind unMe pro
bleme de protectie a muncii și po
sibilități de îmbunătățire a aerajului 
subteran*.

Cu această ocazie, au fost pre
zentate referatele: .Realizări și po
sibilități de îmbunătățire a aeraju- 
lui in subteran*, autori ing. lleanu 
loan și ing. Matei Ion, .Stadiul apli
cării măsurilor de prevenire a sili
cozei și posibilități de îmbunătăți
ri *, susținut de ing. Tercea Ion și 
ing. Coculescu Ion, .Preocuparea co
lectivului E.M. Lupeni pentru asigu
rarea și folosirea echipamentului de 
protecție a muncii*, prezentat de ing. 
Vasile Ciriperu și ing. loan Popes
cu, .Din experiența maiștrilor mi
neri de la sectorul III al E.M. Petri- 
la privind prevenirea avariilor și a 
accidentelor de muncă*, susținut de 
ing. Rusu Aurel și tehnicianul Tt-nc- 
zler Stefan, precum și un referat 
de analiză a activității de proiecție 
a muncii la unitățile C.C.VJ pe a- 
nul 1968.
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Brigăzi 
Aninoasa

£ Brigada destoinicului mi
ner Ilie Nicolae de la aba
tajul cameră nr. 4, sectorul I, 
al minei Aninoasa are deja 
extrase 1 200 tone peste pla
nul anului 1968. Randamentul 
in abataj a fost depășit cu 2,2 
tone pe post, iar viteza me
die de avansare obținută este 
de aproape 200 ml pe lună.

Dialoguri
— Ciao, Pușa I Unde '<
— La Mia. A telefona! a- 

seară.
— Și n-ai fost fncd ?
— Păi cind, dragă ?

— Luai porcul Ioane.
— Ce o zis Lina ?
— Că făcurăm treaba 

nă. Să vezi frate ce mai 
nină. Dar pe la Toader 
fuseși ?

— Ba I Acu mă duc. 
auzit că o încurcă rău I

— A fost grozav. Ceva 
liia I

— Gala ? Numai alil ?

In întîmpinarea Conferinței organizației județene a P.LR

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Ieri colectivul de 
E. M. Lupeni a trăit 
ment deosebit, emoționant : în
deplinirea planului anual de 
producție la extracția de căr
bune. Deci, in cele 12 zile de 
lucru care au mai rămas pină 
la finele anului, harnicii mi
neri din Lupeni vor produce 
cărbune peste planul pe 1968. 
Modul in care E. M. Lupeni a 
realizat planul in acest an, a 
impresionat. Decadă cu decadă, 
lună de lună, fluviul negru re
vărsa la ziuă sute de tone de 
cărbune peste prevederile pla
nului. Și aceasta, ca o urmare 
firească, a eforturilor susținute

© Brigada lui Nicoară Tra
ian de la .camera* ni. 5. sec
torul IV, o urmează îndeaproa
pe pe cea a lui Ilie Nicolae. 
Viteza, de înaintare realizată 
de această brigadă este de 
150 ml, iar randamentul este 
cu 2 tone pe post mai marc 
decît cel planificat. Cantitatea 
de cărbune extrasă piuă în 
prezent peste sarcinile acestui 
an estn de 700 tone.

depuse de acest harnic și unit 
colectiv, pentru organizarea su
perioară a producției, pentru 
învingerea dificultăților ivite, 
in scopul realizării ritmice și 
la toți indicatorii * sarcinilor 
de plan.

Citeva cifre sint grăitoare in 
acest sens. 107 kg cărbune pe 
post este sporul de producti
vitate obținut, iar economiile 
la prețul de cost se ridică la 
peste un milion de lei. Re
zultate demne de menționat au 
fost înregistrate și in ceea ce 
privește îndeplinirea planului 
tehnic. Astfel, indicatorii tăie
rea mecanică și susținerea me
talică in abataje au fost rea
lizați in proporție de 108.1 la 
sulă, respectiv, 111,7 la sută.

Demn de menționat este și 
faptul că vitezele de avansare 
în galerii, abataje frontale și 
cameră au crescut cu 1,1; 1,7 
și, respectiv, cu 13,7 la sulă.

Un aport deosebit la obți
nerea acestor realizări deose
bite, l-au adus sectoarele VI 
și VII care au îndeplinii pla
nul anual, precum și sectoa
rele VIII, IX șj V care in cu- 
rind vor raporta și ele reali
zarea sarcinilor de plan p • a- 
cest an.

forestiere Bilugu..
In ziua de 12 decembrie.

leclivul exploatării forestiere
Bilug ii și-a realizat sarcinile
de plan pe 1968 De la ince-
pulul anului . acest colectiv, a
tri m t -. spre rampele de incăr-
care. peste sarcinile de plan,
2515 m3 bușteni de lag pen-
Iru gater, 121 m3 lemn Ide lag 
derulaj, 285 m3 lemn celuloză 
fag. 22 m3 lemn do fag Ipentru 
gater. La obținerea acestor 
succese, un aport deosebit au 
adus maistrul de exploatare 
Călinoiu Dumitru, brigăzile con
duse de Lăpăduș loa 
gan losif.

...Și Căprișoara
Si forestierii din exploatarea 

Caprisoara au realizat planul 
anual. Succesele lor sînt la fol 
de importante ca 
Tăsilor lor de tn 
ploatarea Bilugu : 138 m3 buș
teni de fag pentru galei. 202 m3 
lemn celuloză lag, 104 ra; 
lemn de lag pentru construc
ții rurale - peste sarcinile de 
plan anuale.

la distanță... în autobuz
— Aseară au plecat. Cu 

acceleratu...

Sini Irinturi de discuții ce 
fi auzite in autobuzele

noastre, locale și urbane. Vor 
riposta unii: .Ce ai dom'le 
cu oamenii ? N-au voie nici 
să discute ? N-o să-și pună 
lacăt la gură din moment ce

urcă scara mașinii; că doar 
nu intră In biserică l“.

Aceștia se raliază acelei ca
tegorii de călători care cred 
că biletul de călătorie le con
feră dreptul să strige, să se 
zbenguie, să converseze pe 
orice ton — unul fiind intr-un 
capăt de autobuz și celălalt 
in cel opus. Fără să le pese 
că in acest tel atacă timpa
nele și pun la încercare răb
darea celorlalți 25—30 de pa
sageri — obligați, vrlnd-ne- 
vrind. să afle ce\ a din păța
niile tragice ori comice ale 
lui Pușa, Toader, Mia sau Ion.

Atentatorii la linișteu călă
torilor nu se aleg, deocamda
tă. deții cu priviri doiendoa- 
re. Ce-ai li dacă ar apărea* 
in autobuz avertismentul:' 
„Păstra/i linișteai". Nai li 
oare cazul ca și taxatoarea, 
șoferul, controlorul, să-l invite > 
la discuții mai potolite ? Mai 
ales cu și ei au ne\ ole de 
liniște in exercitarea lunci iu- 
nli.

Moli să lie oare donnla 
oamenilor de a călători in li
niște ? După sărtellle din pri
virile îndreptate spre acel r are 
poartă acele „dialoguri la dis
tantă’ există convingctca că 
nu e chiar un Hear...

F. ( RISII AN

Am citit, in ziarul „Steagul roșu" 
in 4 decembrie ca la Exploatarea 
îinlera Vulcan a fost deschis un 

lectorat tehnic frecventat de 45 maiș
tri și tehnicieni electromecanici.

Aceasta in-a determinat să mă gin- 
desc că ar fi bine ca un asemenea 
lectorat să fie organizat și pentru 
maiștrii electromecanici de la mina 
Dilja. După cite știu, condiții pentru 
desfășurarea activității unui asemenea 
lectorat există; la dispoziția celor ca
re ar frecventa lectoratul stă o sală 
corespunzătoare, la cabinetul tehnic 
al minei. La exploatarea noastră sini 
numeroase cadre care posedă o înaltă 
calificare profesională și multă expe
riență, in măsură să prezinte expu
neri interesante și de un ridicat nivel.

La Dilja muncesc 15 maiștri elec-

tromecanici care ar dori să se informe
ze despre noutăți privind tehnica mi 
nieră a tarii noastre și a ailor țări 
să afle amănunte in ceea ce privește 
exploatarea și întreținerea aparatelor 
instalațiilor și utilajelor aflate în do 
tarea sectoarelor, unele sosite de cu 
rind la mină.

Și pentru că în urma unui aseme 
nea lectorat ar avea de ciștigat ni 
numai maiștrii care l-ar frecventa, c 
— în primul rind — exploatarea 
cred că ar fi necesară intervenția 
comitetului sindicatului minei la con 
ducerea tehnico-administrativă a uni 
lății, pentru a o determina să iniție
ze înființarea lectoratului.

De curînd, în orașul 
șani, au fost terminate 
rile la blocul de pe str. 
blicii nr. 107. Noul bloc are 
66 apartamente și este asigu
rat cu încălzire centrală.

CAROL LASZLO
E. M. Dilja

Deși unii n-au așteptat-o 
iarna a venit

Și in acest an, constructorii Grupu
lui 2 de șantiere din Valea Jiului au 
reușit să ridice și să dea in folosin
ță noi și frumoase blocuri, școli, 
spații comerciale și alte obiective, în 
toate localitățile bazinului, indeplinin- 
du-și planul la toți indicatorii. Pla
nul fizic de predări a fost realizat tri
mestru de trimestru. S-a manifestat 
preocupare pentru îmbunătățirea ca
lității lucrărilor.

Volumul de construcții prevăzut 
pentru anul 1969 reclamă din partea 
conducerii grupului și a șantierelor

luarea unor masuri energice de pre
gătire, care să garanteze și pe viitor 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție.

Sint șantiere care au înțeles aceste 
cerințe și au trecut la crearea din 
timp a frontului de lucru. Mai mult, 
unele au și predat apartamente din 
acest front pregătit, cum este cazul 
șantierului Petrila care a predat blo-

(Continuate in pag a 3 a)

Pentru a asigura desfășura
rea în condiții optime a cir
culației rutiere în perioada 
iernii, comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal 
a închiriat de la întreprinde
rea de construcții forestiere, 
începînd din data de 15 decem
brie și pină la 1 martie, i 
autogreder. Utilajul va f f 
losit pentru operațiunile « 
deszăpezire a arterelor c 
irculatic ale municipiului.

Ieri, temperatura maximă a 
fost de zero grade la Petro
șani și de minus 4 grade la 
Paring.

Temperaturile minime au lost 
de minus 4 grade și. respectiv, 
minus 11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă, cu 
cer mai mult acoperit. Preci
pitații sub formă de ninsoare.

Mai sint puține zile pină la va
canță. Pentru pelreceiea in mod cit 

de 
timp 
unor 

cit 
elev 

să aibă posibilitatea de a participa 
la manifestările care-1 pasionează mai 
mult.

Ideea călăuzitoare in organizarea 
vacanței este aceea a calității acți
unilor. In acest sens, consiliile pio
nierilor din fiecare școală, după o 
Iarnă consultate a elevilor, au în
tocmit programe de activități. Din 
e|p se observă maturitatea cu care 
multi comandanți de unități au știut 
să selecteze propunerile pionierilor, 
să aleagă pe cele mai atractive.

Sp remarcă în mod deosebit con
cur urPe sportive de săniuțe și pa
tinaj si excursiile pentru cunoaște
rea peisajului do iarnă al patriei, 
sărbătorile pomului de iarnă, con
cursurile cultural artistice închinate 
zilei de 30 Decembrie. Colective de 
pionieri vor pregăti tradiționale plu-

mal plăcut a zilelor vacanței 
iarnă, am încercat să luăm din 
măsurile necesare organizării 
activități cit mai interesan'e, 
mai atractive in care fiecare

gușoare, cu care vor 
nul Anului nou.

Consiliul municipal 
țlei pionierilor, avînd
riența anilor trecuți, și-a propus 
planul de măsuri pentru vacantă ac
țiuni care, credem, vor asigura ele
vilor o vacantă plăcută. 
Petroșani, 
pionierilor, 
de 27—28 
fulgilor de 
în ziua do 
Iul zăpezii". Amatorii de volei vor 
participa, in zilele de 24—25 decem
brie, la o pasionantă întrecere a 
echipelor de băieți, la care iau par
te reprezentative ale orașelor Pelrl- 
la, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Deva, 
Hunedoara, dotată cu ..Cupa 30 De
cembrie". In luna ianuarie se orga
nizează o mtni-olimpiadă albă 
..Retezat '69" la care vor participă 
cei mai buni schiori ai Văii Jiului.

O parte din elevi îsi voi petrece 
vacanta in taberele centrale de la 
Prislop, Monoasa, Hațeg, , in tabe
rele locale Cimpu lui Neag și Stra
ja.

In orașul 
in colaborare cu Casa 
se va organiza în zilele 
decembrie «Carnavalul 

zăpadă*, iar la Vuțcan, 
28 decembrie «Carnava-

La casele de pionieri din Lupeni 
și Petroșani vor funcționa cluburi, 
care vor fi dotate cu aparate audio
vizuale, șahut i, jocuri distractive, 
ele. Asemenea cluburi vor mai func
ționa și la Școala generală nr. I si 
2 Petrila, nr 4 Vulcan, liceul Uri- 
cani.

Bibliotecile școlare vor fi deschise 
pe toată perioada vacantei. Tot a- 
cum se va desfășura finala pe mu
nicipiu la concursurile Săniuța zbu
rătoare* și .Patina fermecată' 
cursuri organizate de către 
liul județean Hunedoara al 
•zației pionierilor.

Orașele copiilor, care vor 
najale în Petroșani, Uricani, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila, prin va
rietatea exponatelor, a mijloacelor 
de distracție vor atrage mulțimea 
copiilor din orașele noastre, aslgu- 
rîndu-le petrecerea citorva ore plă
cute in lumea basmelor alit de în
drăgite de copii.

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

<_on-
Consl- 

Organl-

fi ame- 
Lupenl,
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Intre fendurlfe fine ul» e» 
plootorilor miniere din Volen 
Jiului mașinile, inslalojiile și 
agregatele c»u un red holori 
lor in desfășurarea proceiu- 
lui de producție Numărul și 
calitățile acestora — in con 
tmuă rastere in ulti>rm ani 
- Folosirea lot cu un randa
ment malt, determină m bu
nă măsură nivelul producției 
și ol productivității muncii 
obținute Io minele din bor! 
nttl nostru carbonifer

Pentru o aflo modul in 
are este utilizat fondul teh

nic al unor mine din Valea 
’iidui. felul in cere se »rgo- 
nicootă întreținerea. revizia 
si reperați o utilarelot, opre- 
pofelor și instalațiilor. mă
surile întreprinse centru per- 
*eetieno»en calificării luerăto- 
tilor care exploofeo’-’ «i re- 
oară mijloacele ^hnic*», 
ne-om adresat ino.nevilor 
-efi-adjuncti cu oroblemp e- 
hactromecanice de Io exoloa- 
'ările miniere Vulcan și Dil- 
jo. șefului sectorului electro
mecanic ol minei Loneci, in
ginerului șef cu probleme e- 
lectromecanice ol Combina
tului carbonifer Valea fiului.

Reproducem in pagina do 
loto răspunsurile primite

Dotarea tehn.'iă a exploatării 
noastre a crescut de la un an la al
tul. atît valoric cît și din punct de 
Kderc al diversificării utilajelor și 
al parametrilor funcționali. In anul 
I9H6 s-au achiziționai utilaje inde
pendente in xaloare de 26 112 133 
tei. in 1967 de 25 809 989 lei, iar în 
H luni din 1968 de 24 530 803 lei.

Printre utilajele achiziționate în 
ultimii ani se numără : 18 locomo
tive de mină, o locomotivă de 700 
CP pentru manevre la suprafață, 
?nc»n vagonete, 2 combine. 2 mașini 
dr extracție Ramert: 3 000 lămpi e- 
ki trice de cap,- 5 instalații de îm
pins \ agonele . 3 împinqăloare elec- 
trohidraulice27 celule de înaltă 
trn<iune RQK 6; 20 transportoa
re blindate TR-3. 6 ventilatoare
principale do 2 500 mc/minut .• 300
unelte pneumatice; 2 garnituri de 
stilpi hidraulici pentru abataje
frontale. Dotarea tehnică satisface 
F"-ositătil« actuale de producție.

S-an elaborat instrucțiuni precise 
de manevrare, exploatare și întreți
nere a instalațiilor, s-au organizat 
rnr<uri de inițiere cu personalul in
teresat. schimburi de exDerientă la 
jn'ncțe rare aveau introduse astfel 
de ««dalalii. Vumerosf muncitori au 
urmai cursurile de calificare sau de 
ri-Urare a calificării pentru combai- 
n.;eri. mecanic» de locomotiva diesel, 
mecanici pentru mașinile de extrac
ție. mecanici pomoe $f compresnare, 
mantpultmîi 'ventilatoare, s-au orga
nizat schimburi de experiența 
la minele Tuovni Aninoasa și Pe- 
trita. A crescut exigenta în anali- 
wrer cazurilor de avarii tehnice. 
Otettnfelile do remediere loqale de 
a*derea unor motoare din neglijen
ță nierderea de utilaj de susținere, 
manioularea neatentă a instalațiilor 
dr la auturi sf altele, au fost supor- 
lafe inteqral de cei vinovați. Aceas
tă măsură a făcut ca avariile teh
nice că scadă simțitor, iar exploata
rea utilajelor sS se încadreze în 
Lnstrt>''iiunlle de lucru elaborate.

Pentru folosirea la capacitatea 
proiectată a utilajelor si instalațiilor,

Rubrică îngrijită de
Franc isc VETRO

0 privire retrospectivă
asupra dotării cu utila
je a minelor din Valea 

Jiului arată că s-au depus efor- 
luri financiare deosebite pentru 
ridicarea nivelului tehnic al a- 
ceslora. Dotările din ultimii ani 
cu transportoare do maie ra- 
oacitate, mașini de extracție 
in mers automat, reamenaja- 
roa și înzestrarea lămpăriilor cu 
echipament modern, posturi de 
transfornxiTp mobile, posturi de 
înaltă tensiune pentru subte
ran. echipament de susținere, 
utilaj de tăiere în a- 
bataje, de încărcare la 
înaintări, aparataj special de 
control automat asupra pre
zenței motanului precum și de 
dr-gazare. este numai o enu
merare departe de a cuprin
de în întregime ansamblul de 
măsuri luate pentru ridicarea 
•nivelului tehnic al mineior. îm
binată cu nrăsuri organizatori-

• roi espunzătoare, acțiunea 
- avut ca efect ridicarea pro
ductivității nnmcii, creșterea 
in valoare absolută a produc
ției, îmbunătățirea continuă a 
relorlalli indicatori.

La aceste eforturi ale sta
lului, depuse in scopul îmbu
nătățirii continue a Indicato
rilor economici, s-a alăturat 
creșterea interesului depus de 
colectivele chemate să exploa
teze sau să întrețină utilajele, 
mașinile si instalațiile

Este suficient să amintim 
că la valoarea de circa 1.5 
miliarde lei utilaje din dotare 
si alocări de fonduri anuale de 
peste J20 milioane lei pentru 
leînnoirca acestora, îmbună
tățirea continuă a întreține

(Ml ESTE UTILIZATĂ
ZESTREA IIIIMIA
A EXPLOATĂRILOR UIMIRI

• VULCAN Ținta unor cercetări și măsurători:
. » î i I a C0NSUM REDUS DE ENERGIE, mâ- 
et ° w E A RIREA DURATEI DE FUNCȚIONARE

u tfeosebrtti importantă acordăm or
ganizării acțiunilor de întreținere, 
revizie și reparație. Atenția noastră 
s-a îndreptat spre asigurarea mate
rialelor cele mai corespunzătoare și 
utilizarea lor în concordantă cu pre
scripțiile tehnice, aprovizionarea la 
timp eu piese de schimb, asigurarea 
reviziiloi periodice pe bază de gra
fic, judicios întocmite și urmările 
sistematic. Pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acestor obiec
tive s-au încercat diferite metode 
dintre care una a dat rezultate bu
ne : este vorba de raionarco utila
jelor pe responsabili. Aceasta a a- 
vul un dublu efect : fiecare munci
tor își cunoaște sarcinile; stimula
rea muncii (premierea) se face în 
funcție de achitarea de sarcinile 
proprii. Metoda o aplicăm de peste 
zece luni si efectul ei este cît se 
poale de bun,- muncitoiului i șe a- 
preciază corespunzător rezultatele 
activității iar unitatea are siguranța 
funcționării utilajelor.

Pentru buna funcționare a utilaje
lor din fluxul principal sau a celor 
de importantă vitală, se pregătesc 
temeinic reparațiile din zilele de re
paus. Cu cel puțin 3 zile înaintea 
reparației se fixează responsabili pe 
lucrări pentru a se putea pregăti cu 
scule și materiale. Am introdus sis
temul de a se face proba de func
ționare la sfîrșitul reparației. Tn fe
lul acesta s-a reușit să nu mai avem 
perturbări în producție cel puțin în 
primele zile ale săotămînii.

Ceea ce ne produce încă uneori 
greulăli este fardul că reparațiile e- 
xeculale Io UiRiU.M.P.. în mod spe
cial cele capitale, nu se ridică la 
nivelul tehnic dorit existînd nume
roase cazuri cînd au fosl necesare 
remedieri. Așa s-a întîmplat cu o lo
comotivă diesel, o colivie cu un etaj 
și două vagonete* cu un comnresor.

Datorită unei preocupări perma
nente fată de repartizarea judicioa
să a utilajelor pe sectoare și locuri 
de muncă, nu avem cazuri de nefo- 
losîre a lor.

Pentru îmbunătățirea activității 
electromecanice în viitor ne propu
nem următoarele:

® Comandarea utilajelor noi se 
va face numai după studierea ca
racteristicilor tehnice ale acestora

rii și exploatării constituie 
sarcini de permanentă res
ponsabilitate.

Sînt necesare în continuare 
măsuri de ridicare a gradului 
de siguranță a funcllonărU u- 
tiiajelor, deoarece întreruperile 
în exploatare, cauzate de o 
întreținere neatentă, irespon
sabilă, atrag după sine între
ruperea procesului tehnologic,

Obiective majore în fața
compartimentului electromecanic

cu efecte economice :recup< 
rabile. Îmbunătățirea sigu’anței 
în funcționarea utilajului tre
buie să se manifeste sub mul
tiple aspecte; în afara respec
tării instrucțiunilor de servi
ciu este necesară mobilizarea 
colectivelor si prin mișcarea 
de inovații.

Trebuie subliniată, in sensul 
celor de mai sus, importanța 
controlului reparațiilor, pro
belor funcționale de după re- 
paiație, numeroase fiind cazu
rile unor întreruperi ale pro
cesului tehnologic in ziua ur
mătoare efectuării acestora, 
cauzale de superficialitate și 
lipsă de control.

Aspectul măsuriloi preventi- 
■ considerăm că încă nu este 
î o^ulal pînă la ultimul factor 
•I încă nu sînt luate măsurile 
cei organizări judicioase. Gra- 

pentru a putea fi siguri de eficiența 
lor tehnică și economică.
• Instruirea și reinslruirca perio

dică a personalului de manipulare 
și întreținere pentru exploatarea uti
lajelor în conformitate cu indicațiile 
uzinei constructoare și normelor in
terne.

@ Extinderea reviziilor pe bază 
de grafice și la utilajele din abataje.

® Perfecționarea cointeresării 
personalului pentru întreținerea în 
bune condițiuni a instalațiilor.

NICOLAE RADU
inginer șef adjunct pentru 

piobleme electromecanice la 
E. M. Vulcan

Rcdeccrca timpului de staționare 
prin efectuarea reparațiilor in lanț

Dotarea actuală a minei Lonea 
permite mecanizarea parțială sau to
tală a o scrie de procese de lucru : 
depilarea rocilor, încărcarea cărbu
nelui prin pușcare pe tianspcrtorul 
TR-3 (in abatajele frontale), ’încăr
carea sterilului la lucrările de des
chideri și pregătiri prin folosirea 
mașinilor de încărcat; transportul în 
abataje pe orizontală și pe vertica
lă este mecanizat 100 la sută, se a- 
plică pe scară tot mai largă susți 
nerea metalică prin folosirea slilpi- 
lor SAGEM și utilizarea în conți 
nuare a stâlpilor GH11

Ca efect economic al susținerii 
metalice, consumul specific de lemn 
de mină s-a redus în fi luni din a- 
cest an de la 36,5 mc/1000 tone la 
34,7 mc/1000 tone. Din calculele e- 
Tectuale teiese un indice de utilizare 
a utilajelor de peste 80 la sută.

Dotarea tehnică a minei noastre 
este satisfăcătoare, cu rezerva asi
gurării tuturor utilajelor din plinul 
pe 1968. respectiv. 1969, în scopul 
înlocuirii utilajeloi cu uzură morală 
șî fizică avansată. Este vorba de 
utilajele necorespunzătoare pentru 
condițiile din subteran șl ’le cele

Ticul de reparații pentru prin
cipalele utilaje din flux nu 
este dus la îndeplinire cu 
pur se vei ență.

Dacă sarcinile enumerate 
mai sus constituie aspectul 
profesional propriu-zis, aspec
tul conducerii economice a 
acțiunii de achiziție, exploa
tare și reparare a parcului 
prezintă o a doua latură a pi o 

blemci, de ' aceeași Importan
tă.

Sub motivul asigurării pro
ducției, aspectul economicului 
este lăsat de multe ori pe 
plan secundar; considerăm ca 
necesară orientarea cadielor 
noaslte medii și superioare 
spre interpretarea economică 
in toate acțiunile legate de 
angajarea fondurilor alocate 
de întreprindere pentru gos
podărirea paicului do utilaje.

Nu este mai puțin importan
tă asigurarea unei funcționări 
economice a utilajelor energe
tice, randamentul cărora, la 
nivelul consumului exploatări
lor noastre, poale aduce anual 
economii de ordinul milioane-
lor. Consumarea energie* c-
lcctrice la nn factor de
■putere mediu de 0,93 la
sulă a permis încasarea de

Fiind data de curind in exploa
tare, mina Dilja dispune de un parc 
de utilaje la nivelul tehnicii actuale. 
La suprafață funcționează o mașină 
de extracție de mare capacitate, do
tată cu lin echipament de semnali
zare antigrizulos-anlidcflagrant.

Privind dotarea brigăzilor cu uti
laje, in afară do ciocane de abataj 
și perforatoare, abatajele cameră au 
fost înzestrate cu perforatoare ro
tative' tip 8 de maro tandament șt 
ciocane perforatoare P-2 cu coloană 
telescopic# iar la lucrările de des
chidere și pregătire se folosesc cinci 
mașini do {încărcat.

Cele cinci transportoare TP-2 ’ 
SKR-11 spsite la mină în ultimul 
timp sînt In funcție la sectoarele 
productive. Do asemenea, cele șapte 
trolii sosite au fosl imediat puse în 
funcție pentru mecanizarea trans
portului do vagonete goale la gurile 
de deversare a cărbunelui din aba
taje și a materialului lemnos pe 
suitoare. In a doua jumătate a anu
lui, au fosl puse în funcție 20 ven
tilatoare electrice și pneumatice.

E.M. Dilja se numără printre primele 
exploatări care au introdus relee 

puse în funcție cu rnulți ani în ur
mă (unele în 1915—20).

Din planul pe anul 1968 au fost a- 
chiziționalc utilaje în valoare de 
6 870 486 lei, fată de circa 8 milioa
ne lei planificați. In mare parte, uti
lajele strict necesare procesului de 
producție ne-au fost livrate, r-îmî- 
nînd ca pină la finele anului să no 
mai sosească 4 pompe, 6 vinciurl si 
granițe, unele aparate electrice. To
tuși, ponttu a face fală cerințelor 
procesului de producție și în scopul 
ridicării nivelului tehnic al produc
ției, s-a pus accent pe exploatarea 
rațională a utilajelor prin instruiri 
periodice asupra modului de reali
zare o parametrilor optimi si prin 
prelucrarea instrucțiunilor tehnice. 
S-au asigurat piese de schimb înlo
cuibile la la(a locului, pentru elimi
narea timpului necesar transportării 
la ateliere; s-au reorganizat echi
pele fie, Jpcru in ateliere in scopul 
realizării, reparării utilajelor in lanț 
ceea ,ce a avut drept urmate redu
cerea timpului de staționa e

Repararea utilajelor predate pe 
bază de comandă atelierelor se exe
cută în secții specializate pe utilaje 
șl faze do producție. E.M Lonea

bonificații de peste 5 milioa
ne lei intr-un an. Este evident, 
deci, efectul îmbunătățirii mer
sului economic pentru utilaje 
principale: compresoarc, pom
pe, mașini de extracție, caza
ne de aburi etc.

Munca colectivă a cadrelor 
electromecanice trebuie să 
se manifeste și intr-un efort 
'•ontînuu spic îmbunătățirea

performantelor utilajului minier. 
Măsura de a se executa la 
U.R.U.M.P., utilaj minier — 
transportoare cu raclele blin
date, grinzi de abataj, stilpi 
hidraulici, vagonete de pei- 
sonal — va contribui la îm
bunătățirea asigurării cu ma
șini, instalații și agregate mi
niere a exploatărilor. Este pri
lejul să amintim că unele uni
răți nu urmăresc cu suficien
tă răspundere și competență 
comportarea utilajului nou, a- 
vînd nevoie de „dubluri" din 
partea forului tutelar.

Preocuparea continuă pen
tru micșorarea efortului fizic, 
dotarea brigăzilor cu utilaj 
menit să asigure creșterea pro
ductivității muncii, sub o per
manentă îndrumare și supra
veghere . a cadrelor tehnice 
■lortromeranice și miniere, ri- 

pentru controlul stării de izolație a 
caidurilor electrice subterane, ceea 
ce înlătură pericolul electrocutărilor 
și oferă o funcționare în condiții 
optime a utilajelor acționate elec
tric.

Pornind de la ideea folosirii cil 
mai raționale a utilajelor cu conse
cințe imediate asupra reducerii con
sumului de energie și durată mai 
mare In funcționare, colectivul nos
tru a executat numeroase cercetări 
și măsurători. Pe baza acestora, au 
fosl stabilite o serie de măsuri:

© încărcarea la capacitatea ma
ximă a instalațiilor. Pentru aceasta, 
la puțul auxiliar nr. 1 au fost înlo
cuite coliviile cu un etaj cu colivii 
cu două etaje ,• s-au afișat instruc
țiuni pentru manipularea troliilor și 
transportoarelor în care s-a prevăzut 
funcționarea acestora la rapacitatea 
maximă admisă, s-au ales și pus în 
funcție pompe caic să corespundă 
debitului și înălțimii de refulare e- 
vislente.

@ Au lost efectuate măsurători 
de pierderi de presiune și debit 
ceea ce a avut ca urmare depistarea 

dispune și de utilaje nefoiosile la 
ora actuală, utilaje care sînt date 
disponibile pentru redistribuire la 
alte unități. Este cazul a două loco
motive, a doi liansformalori în ulei, 
a doi redresori ZU-3.

In scopul obținerii unor rezultate 
optime, atît ca randament cît și ca 
întreținere corectă a utilajelor, se 
organizează cursuri de calificare pe 
meserii. In anul 1968 au funcționat 
cursuri pentru mecanici de locomo
tive cu troley și cu acumulatori, me
canici de pompe și compresoarc, me
canici pentru mașinile de extracție, 
electricieni și lăcătuși de întreținere, 
mașini de extracție multrtablu.

Ori de cîte ori exploatarea este 
dotată cu utilaje noi, se organizea
ză instruirea efectivului de deser
vire și inlrefinere asupr-a normelor 
’tehnice de exploatare. In cursul a- 
nului 1963 s-au organizat asemenea 
cursuri pentru înlreruoăloarele de 
înaltă tensiune ROK-6. pentru re
dresori de fabricație poloneză 
APSPh. pentru 'trusa do verificare a 
'cinelor ele.

Ing. IUUU VASCA, 
șeful sectorului electromecanic 

E. M. Lenea

dicînd permanent nivelul asis
tenței tehnice, iată linii direc
toare care ne stau în față. 
Este necesar să amintim că 
dacă s-au luat măsuri do asi
gurare a presiunii acrului com
primat la locurile de muncă 
(acest lucru nu mai constituie 
o problemă de organizare), în 
asigurarea celorlalte condiții 
pentru creșterea piofluctivi-

tăfii muncii, cum ar fi crește
rea vitezei de avansare la 
lucrările de perforare folosind 
cărucioare de perforat sau 
coloană telescopică, constituie 
un domeniu în care se ceie 
mai multă preocupare.

Angajate în responsabilita
tea mînuirli fondurilor statului, 
alocate pentru achiziția de u- 
lilaje, în scopul asigurării 
desfășurării noi male a proce
sului tehnologic, colectivele 

exploatărilor miniere trebuie 
să depună străduință nu 
numai pentru exploatarea și 
întreținerea lor rațională, dar 
și pentru întocmirea planului 
de utilaje. Acest plan este 
chintesența qîndirii tehnice co
lective a unității. Conform le
gislației in viqoare, planul 
pentru un an viitor se întoc
mește cu un nn înainte, ceea 

unor deficiente in distribuția aerului 
comprimat și lichidarea lor astfel 
incit compresoarele funcționează a- 
cum la sarcina lor nominală. A re
zultat totodată că un număr de com- 
presoare pot li oprite o jumătate de 
oră între schimburi, ceea ce ar aduce 
economii importante de onoigie e- 
lectrlcă.

® Stabilirea numărului de vago- 
nele goale și pline pe care le poale 
transporta o locomotivă de mină în 
condițiile specifice de traseu.

Folosirea rațională a bateriilor 
de condensatoare in principalele 
stații de distribuție a energiei elec
trice, care a dus la o îmbunătățire 
considerabilă a factorului de putere 
șl obținerea unor imuortanle benefi
cii (bonificații).

In exploatarea rațională a utilaje
lor, o importantă deosebită au, 
după cum se știe, reviziile și repa
rațiile. La mina noastră, în fiecare 
duminică se revizuiesc instalațiile 
principale de către echipe speciali
zate formate din lăcătuși și electri
cieni care, cu 2—3 zile înainte, pre
gătesc toate materialele necesare.

Deoarece o manipulare corectă a 
unei instalații necesită o bună pre
gătire profesională, la mina Dilja 
s-au organizat cursuri de calificare 
pentru: electricieni, mecanici loco
motivă, mecanici nomoe, rompresoa- 
re, mașini de extracție. In prezent 
funcționează un curs de mecanici 
mașini de extracție, urmind a se 
deschide în curind unul pentru corn- 
presoare, ventilatoare și pompe. E- 
lectricienii sînt inslruiți periodic, 
în afară do NTS, și asupra proble
melor tehnice actuale ce se ridică 
în domeniul lor de muncă.

Reparațiile la atelierele mecanic 
și electric sînt do bună calitate da
torită înființării unor brigăzi mm- 
plexe constituite din lucrători de 
toate categoriile, specializați ne uti
laje : mașini de «xtractie. oomoe, 
comnrosoare. «talii do transformare 
și distribuție a energiei electrice ele.

Avînd în vedere creșterea saici- 
nilor de producție ale minei Dîlja cu 
23 la sulă în 1-969. fală de acest 
an, conducerea exploatării ne baza • 
unui studiu efectuat de tui colectiv, 
a întocmii astfpl olanul de utilaje si 
piese de schimb fțmî* «ă nu se cre
eze storuri supranormalive sau miș
cări lente de utilaje si materiale, 
dar în aoelași timp să asiqOre o -do
tare suficientă, corespunzătoare în
deplinirii sarcinilor ’ do plan.

anton racij, 
inginer șef adjunct pentru 

probleme electromecanice la 
E. M. Dîlja

ce atestă caracterul major al 
acestei acțiuni.- corectările 
ulterioare caro de multe ori 
nu mai sînt posibile, sînt 
dovezi ale superficialilĂlii.

Reducerea continuă a pos
turilor neproductive, constituie 
una din acțiunile care poale 
contribui substanțial la creș
terea prozluctivilății muncii ; 
concretizarea oreocupărilor co- 
ieclivelor de cercetare locale 
și alo Ministomlui Minelor, 
îndreptate spre acest dezide
rat prezintă un interes 'me
dial.

în acțiunea de micșorare 
continuă a fondurilor fixe 
inacHvo, măsurile de redare 
în circuitul economic a utila
jelor disnonibile nu decurg 
corespunzător. Unitățile com
binatului consideră sarciua ter
minată înaintînd acestuia o 
listă lunară care „împrospă
tează* utilajele devenite dis
ponibile. Apreciem că este 
necesară aceeași preocupare 
pentru redarea acestora în cir
cuitul economic, și că este o- 
portună localizarea răspunde
rii în oaie sens organele Mi
nisterului Minelor au Inițiat 
deia măsuri concrete.

Doparto de a constitui tota
litatea obierf:’ tNlor care tre
buie să stea la baza a^livită- 
lii celor caro ronducem ac
tivitatea de exn’oalaro și în
treținere a uiil’iîeln’’. ceie a- 
înintile aici vor constitui Im
perative ale muncă noastre 
viitoare.

(feorge MOSESCU
Inginer șef cu probleme 

electromecanice la C.C.V.J,

Unitățile 
economice 
răspund 
semnalărilor 
critice 
ale 
ziarului

RITMICITATEA
Șl CALITATEA 

PRODUCTiEI 
SE AFLĂ ACUM 

ÎN CENTRUL
ATENȚIEI

Ca răspuns la materialul „Orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii la E.M. Vulcan trebuie să so 
concretizeze și in ritmicitate și ca
litate', publicat în „Steagul roșu", 
vă comunicăm următoarele': „Proble
mele analizate în articolul de mai 
sus sînt reale, ele oglindind activi
tatea colectivului de muncă al E.M. 
Vulcan.

Intr-adevăr, depășirea conținutului 
de cenușă $i neindeplinirca ritmică 
a planului nu au fost lezolvate sa
tisfăcător la mina Vulcan.

Neîncadrarea în norma de cenușă 
se justifică pe de o parte prin creș
terea producției de cărbune din stra
tul 15. blocul II care depășește 20 
la sută din producția totală, strat cu 
intorcala.lie sterilă a cărei alegere in 
abataj este imposibilă mai ales în 
panoul inferior, und'- tăierea se exe
cută mecanizat cu ajutorul combi
nei Pe de altă parte, cu toate mă
surile luate in vederea îmbunătăți
rii activității de alegere a șistului 
vizibil la locurile de muncă unde

1 ' vi'tii, rezultatele nu sînt
cele scontate.

Considerăm însă necesară verificarea 
metodologiei de lucru la luarea pro
belor de cărbune, pentru analiză, 
datorită faptului că există uneori 
mari diferențe între analizele făcute 
la aceeași producție brută la cele 
trei laboiatoare, respectiv, labora
toarele preparatiilor Corooști, Ln- 
peni și Petrila (unde s-a livrat pro
ducția în cursul trimestrului III 1963) 
luciu pe care l-am făcut cunoscut 
combinatului.

Problema se află cuprinsă in ca
drul acțiunii de organizare științifi
că pe trimestrul IV. 1963 avînd ca 
temă „Imbunătălirea calității produc
ției în vederea încadrării în noima 
planificată". (De ce abia in trimes
trul IV - N.R.).

Nerealizarea în mod ritmic a sar
cinilor do plan se datorește urmă
toarelor cauze:

neplasarea la efectivul planifi
cat a locurilor de muncă și folosi
rea de efective de regie sub rifra 
planificată cu repercusiuni asu
pra realizării ritmice a planului atît 
la sectoarele productive cil și la 
cele auxiliare ale E.M. Vulcan.

® existenta unor deficiențe orga
nizatorice in dirijarea abatajelor 
cameiă din straiul 3, blocul III șl 
stratul 3, blocul VIII, fapt ce s-a 
soldat cu suprapunerea lucrărilor ne
productive : rambleiere, dirijarea co- 
perisului prin prăbușire și atacări»- 
s-au înlimpinal «jreutăli în curăți
rea cărbunelui din zonele de lucru 
vechi ia abatajul cameră nr. 8, stra
tul 3, blocul III și a cărbunelui ră
mas sub coperișul abatajului came
ră nr. 3, stratul 3. blocul III.

De asemenea, s-au intîmpinat 
greulăli in exploatarea stratului 5, 
blocul VIII, datorită zonei de lucru 
vechi existente in abatajele cameră 
nr, 7, 8, 9, și tt. In stratul 13, blocul 
IX — în lentila estică — au lost 
oprite lucrările de exploatare, exe- 
cuilndu-se lucrări de cercetare da
torită extinderii pe înclinare a stra
tului.

In cursul trimestrului IV 1968, In 
centrul atenției colectivului de la 
E.M. Vulcan stă ca problemă de 
bază îndeplinirea în mod ritmic a 
planului de producție, folosind în n- 
cest soop rezervele existente*.

Un asemenea răspuns nu ne poate 
edifica asupra cursului lucrurilor. De 
aceea, se impune scoaterea măsurilor 
la care, probabil. s-.a gîndit conduce
rea minei din „inchiziția” dosare
lor. Realizarea ritmică a planului 
de producție, zi de ti, decadă do 
decadă, îmbunătățirea calității pro
ducției sînt probleme a căror rezol- 
vaie nu mal poale suferi ainlnare.
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Studenții
așteptat-o. iama a venit sesiuni

din anul I în fața primei lor 
de examene universitare

Colectivul
sectorului XII

(Urmare din pag 1)

cui D 5 cu 3| apartamente Aici se 
ath» in stare avansata de lucru două 
b’oniri in 70 apartamente fiecare șl 
atacate alte două Ia Lonea. undo — 
poale c-b- razul să suMini©oi — se 
roinropc rondelului dr apartamente 
dună o întrerup*’’»? de circa 10 ani.

I’” șantierul din Petroșani se gă- 
ses, in flilcrite stadii de lucru 150 a- 
p.it tumenlv. »roșa și grădinița din 
A”!oporl și un deppzil de mobilă.

Șantierul din Vulcan a început con
strucția a trei blocuri care pol asi- 
gu’ » d” lucru penlm lor mafiile de

1
dlitcil.i sie situația pe șan- 

Lupeni unde frontul de lucru 
• m..' j depozitul de legume $i 
BăThateni. o scoală ru 8 săli 

isă si un bloc, 
vedem care este, inșii» stadiul 

Hor la cceste fronturi.
•rul din Pelrila s-a grăbit să-și 
ssiă în mod corespunzMor sta- 
betoaue si mortare, centrala 

a acesteia si a închis 
i Dar de 

nu s-a in- 
aprovizbujarea din timp 
și. in special cu balast ? 

la Lupeni s-au format 
.inti do balast care depă- 
t necesități}© actuale ale

P’ .Hirl
Sfinției

p tal-a 
tai de l 
de încăJ 
n >' >nte la blocurile in im 
ce < inducerea șantierului 
«jriî'l șL de 
<u agregate

linilor — operatie re sc lace abia 
■i um si destul do anemic —. iar în
călzirea spațiilor de hteru osie ncasl- 
qumU. Să ne mai mirăm do ce con- 
structwll de aici se chinuiesc sfi mai 
1 H-ro/e din vreme In vreme cile ceva, 
strlngindu-șo apoi ciorchine pe lin
gă focuri ?

Nici la Vulcan și l.uponi situația 
nu este cn mntt mai bună In privința 
tocălzIrH spațiilor de lumi. La aceste 
două șantier»', un motiv do îngrijo
rare U constituie stadiul pregătirii 
stațiilor de preparare a boloanelor și 
mortarelor unde — in afară do faptul 
că șuieră vîntul ca la el acasă și e 
un frig de 
lilajelor — 
A. ba da ’ 
așa că apa 
bundentă peste oameni și mașini... 
Cu toate acestea nu prea se dau sem
ne do neliniște... So mizează oare po 
încetarea ploilor? Se snotă ră ză
pada ne va ocoli ?

Considerăm că este absolut nece
sară Intervenția de urgentă a condu
cerii Grupului de șantiere și mobili
zarea luturor electivelor - măcar in 
acest al 12-lea ceas — pentru asl- 
qurarea condițiilor normale de lucru 
pentru formațiile care au depus efor
turi susținute in tot cursul anului la 
realizarea sarcinilor de plan.

trfiznesc încheieturile u- 
nu-i nimic de semnalat, 
acoperișurile deteriorate, 
ploilor se scurge din a- 

și

A mai r.iroa- o lună de zile pinA 
la prima sesiune do examene a anu
lui universitar 1968-1969. Din 15 la- 
nuarie, studenții de la cursurile de zi 
vor trebui să facă, in fața > umisiilor 
de examinare, dovada pregătirii lor 
dc-a lungul celor aproape patru luni 
de zile de studiu. MU de sturionii clin 
toate Institutele de invălămint supe
rior din tarn noastră se vor afla peste 
o lună de zile în fala primelor lor 
examene universitare.

Tn dorința de a cunoaște cum se 
pregătesc pentru examene studenții 
din anul 1 de la institutul de mine 
din Petroșani, cum sint ajutați de or
ganizațiile U.T.C. și de grupele A S., 
do colegii mai mari șl de cadrele di
dactice, ne-am intilnil la comitelui 
l’.T.C. al institutului cu cîțiva dintre 
ei, in jurul unei mese rotunde. între
bările noastre și răspunsurile lor le 
vom consemna în rîndtirile care ur
mează.

Reporterul : Cum vă simțiți în pos
tura de sludenți ?

Daju Ioan. I electro: Foarte bine. 
Pentru că, ce mulțumire mai mare 
poate îl pentru un tînăr docil de a 
se vedea pășind pe un drum pe cn- 
re-1 visează de mulL

Manițiu Lucia, 1 mine : Fără îndo
ială că numai bine. Acum ne simțim 
superiori nouă de ieri în toate pri
vințele.

Rcp.: Cum vă ajută cunoștințele

simțiți unele goluri in 
’—ă who vă îngreu-

.. ;..~Utfcilor predate in 
............. I materiile din 
ini lncomp®ăbil mal difi- 
vasle docil ceh

din liceu ? Nu
pregătirea anterioară ■ 
nează asimilarea noțit. 
Institut ? Mal ales cj 
inșii lut 
cil'’, mal vâsle docil cele din liceu.

Rujol Ioan, I mine - Firește. mate
riile de la institut «ktat fnoi grele 
dorit cele din liceu. Personal simt 
pe 
pe

undeva unele goluri la matematică 
care Insă mă străduiesc să le

la fiecare materie, de studiul siste
matic, nu In asalt, In timpul sesiunii. 
Despre aceste lutruri. despre unele 
metode de invățămlnt ne-au vorbit șl 
tovarășii profesori șl colegii noalrl 
din anii 111 șl V ci» care om avut 
discuții organizate. La nivelul grupe
lor, in nrrna indicațiilor dote de orga
nizațiile U.T.C. și de grupele A.S., 
s-au luat măsuri de recapitulare a 
materiei din liceu pentru a o pul ea

MASA ROTUNDA
— -1

omptete/ printr-o pWgălire lemelni- 
că, prin multă muncă. Am terminat 
liceul l.i seral, la Vulcan, și nu pu
team fi pregătit excelent

Daju loan: Si eu am terminal li
ceul lot la seral, la Petroșani, dar cu
noștințele acumulate în liceu îmi sirrt 
de mare ajutor. Dacă aș fi avut go
luri mari in cunoștințe, nșas fi reu
șii la examenul de admitere.

Rop.: Cum vă pregătiți pentru 
mele dv. examene universitare ? 
ganizațillc U.T.C., grupele^ A.S..
legii mai mari, cadrele didactice vă 
ajută cu ceva în această direcție?

Cercel Aurel, I mine : Eu voi vorbi 
in nu mole grupei pe care o conduc. 
Cu toții sîntem conștienți că reușita 
la examene depinde numai și numai 
de pregătirea noastră conștiincioasă

pri- 
Or- 
co-

la

cel mai mare 
cordat atenția

ess©®»»®»»®®®®®®

ÎN EDITURA
TEHNICA

a aaărut:

înțelege mal bine pe cea predată 
institut.

Da|u Ioan: Eu consider că drumul 
i el mai sigur spre reușita la exa
mene este pregătirea individuală. De 
aceea, învăț singur, acasă, iar la 
meditații imi clarific unele probleme 
pe care nu le pot elucida.

Manlțlu Lucia: Aștept cu nerăb
dare sesiunea de examene în vede
rea căreia mă pregătesc cu multă 
atenție. Vreau din toată inima să mă 
prezint cît mai bine la primei” mele 
examene universitare.

Rujol loan: Deși fac naveta (lo
cuiesc la Vulcan) și pierd mult timp 
cu transportul, sînt conștient că tre
buie să mă pregătesc cu toată serio
zitatea pentru a călca cu dreptul în 
sesiune. Iar faptul că sînt șef de 
grupă-, mă obligă cu

Thach Cân, student 
nul I mine: Dați-mi 
și eu citeva cuvinte.

cind sludcnțl din R. D. Vietnam, sîn- 
lem în Petroșani doar din octombrie, 
ne simțim foarte bine aid. Colegii 
noștri români sint băieți buni, prie
tenoși. ne ajută Si tovarășii profe
sori ne ajută mult. La învățâturl. 
mal ușor -merge cn matematica, la 
celelalte materii, deoarece nu cunoaș
tem bine limba română, e mal greu, 
sini multe cuvinte pe care nu le în
țelegem. Dar ne străduim să meargă 
mai bine. Și merge mai bine.

Rep.: Aveți asigurate condiții bu
ne pentru trai și învățătură la In
stitut?

Cercel Aurel : Foarte bune, l a can
tină hrana e consistentă. In dormi
toare e cald, curai, liniște. Iar la 
bibliotecă găsim tot ceea ce ne tre
buie.

Manițiu I.ucia: La cele spuse de 
colegul Cercel n-am de adăugat decit 
un lucru : la noi. în «ala de lectură 
de la căminul fetelor, colegele (Tin 
anii mai mari fumează foarte mult, 
valul do fum stingherindu-ne de la 
învățătură. Si acest aer viciat nu-1 
dăunător numai pentru nefumătoare 
ci și pentru 
tru câ și ele 
fer<1.

Rep.: Ce 
primele dv. 
studenii ?

Bune — a fost
nim al interlocutorilor noștri.

Le dorim din inimă acest lucru 
și așteptăm... să fie așa.

al E.M. Lupeni
privește

cu încredere
activitatea

viitoare

cele care 
Învață in

rezultate
examene

VOLEI Duminică

fumează. Pen- 
acecasi atmos-

prevedeți 
In calitate

la 
de

răspunsul tina-

alîl mai mult, 
vietnamez, a- 
voie să spun 
Deși noi, cei

Masă rolundă organizată d< 
Dumitru GHEONEA

A

întreprinderea

de VICTOR TABĂRĂ s.a.

Locul 10 din 12 echipe 
nu mulțumește

cultural-sportivă

iralind alegerea nașindor 
electrice de acționare și înca
drarea acestora in schemele e- 
lectiice al? masinilor-unclle, 
caTtea rcpiezintă o continuare 
a lucrării „Scheme electrice de 
acționare a mașinilor și agre
gatelor" de H SeewaldL

Pornind de la. conditiily de 
lucru ale mașinilor -unelte și 
de la cerințele funcționale im
puse dc acestea, in ’uciare 
sint prezentate criteriile de 
.'■eq’re a masiniioF etocirice 
necesare ac lionării. indicindu- 
so ( iracLeristicile constructive, 
funcționate si domeniile de 
utili/are ale acestora De ase
menea. sint oiezentale un^-ie 
soluții d” modernizare a sche
melor elecirîce de acționare, 
în vederea îmbunătățirii ca
racteristicilor de funcționare 
ale njasinjtnr-unelto

Prin, ronlinului si. nivelul de 
tratare a problemelor, lucrarea 
se adresează inginerilor care 
lucrează in. proiectarea și con
strucția masinilor-uneite. E. 
Doate fi utilizată cu succes s 
de studenții sediitor 
sini-unelle si scule și 
nologia ronsirir-liilor 
sinL '

In cele 11 partide susținhle in 
turul campionatului, echipa de volei 
Stiinta Petroșani a avut o compor
tare necorespunzăloare: a cîștigal 
3 jocuri, a pierdut 8, ocupînd locul 
10 cu 14 puncte, două mai roult 
de. it ultima clasată. La ședința de 
analiză privind comportarea schi

au fost relevate cauzele care 
condus la atitea insuccese.

Jocul ocupat in tur nefuua la înăl
țimea posibilităților echipei.

SinL fără îndoială-, mult*? cauze 
obiective. Este mai întîi vorba de 
lotul redus, de putinele valori ale 
echipai. .Acest lucru se dotorcșle 
faptului că, ueavîjid jucători local- 
ni*'i. cei care s-au format ca buni 
jucători, au terminat instituiul și au 
plecat acolo- unde au fost repartizați. 
Na-i lipsit de importantă faptul că 
in Valea Jiului nu există nici o 
formă orqajiizată de practicare a vo
leiului in scoli, unde să se formeze 

de undo să. promo- 
Stîinta jucători ? Așa se face 

n fiecare an din echipă pleacă 
jucător’ buni lăsînd qoluri greu de 
acoperit, oeotru că unui
jucător bun durează.

De multi ani inimoși* 
Errmin» Ceacu se ocupă cu 
de echipă si poate numai 
lui ^ființa mai are echipă 
z»a R. anul trecut seăpîndi d--? retro- 

1 ■ ■ n-’n urechile acului. An
trenor <i jucător animator al aces
tui frumos joc. Fronim Ceacu si-a 
încurnial la tim.*' eleviii ro'egii. 
ad”< ind sil’-factic spectatorilor Dar 
mai Irebu**’ «nus. că. nu toii romnn- 
eenfii echipei, au dat dovadă de 
atita pasiune «î voință in joc, s-au 
lăsat- d"- mult*' -sM n-'ri-ilor,
a cșerulu* previzibil.

•Xnbenauien’-’le <--ui desfăsiuui *u 
reanlarita>CT în general baza

preaătârea fizică șj tehniro-tacti- 
r jocurile ri° campionat 
jrreaf de multe ori tîrnc- 
-au renăsit în momentele 

beie ale meciurilor, s-an -nn<:rir- 
ia* dinainte învinși.

'«chină nv-c*-.’: riiîva liner’ cu 
antitudin; /'are s-au dăruit 

mori rin mpri neplr” oljfinerea unor 
; h’inr* Hniil rfin- 
Jan Muller Dai el. 
n înțeles și aiutat 
hinierîi.

irnea jucătorilor de 
deosebit de dificilă..

Fiecare echipă va căuta încă din 
prima etapă să se asigure pentru 
final, pentru rămînerea în divizie, 
pentru ocupai ea unui loc cît mai 
bun. Știința are jocuri grele, cu 
echipe mult mai ridicate ca valoare 
tehnică. Dar nu trebuie sa se por
nească cu teamă de adversar. Prin 
jocuri curajoase, prin dăruire depli
nă a tuturor componentilor f jrina- 
liei, prin mai multă disciplină în 
teren și în afara sa, volebalișlii de 
la Știința Petroșani vor reuși să o- 
cupe un loc onorabil la finele cam
pionatului diviziei B de volei, edi
ția 1968—L969. Este de altfel și do
rința și angajamentul jucătorilor și 
a biroului secției de volei a asocia
ției sportive Știința Petroșani.

Duminică, elevii Grupului școlar mi
nier Lupeni au petrecut o zi plăcută, 
în compania muzicii și a sportului.

Peste 50 de elevi din anul al Iir-Tea 
s-au întilnit într-un ..Dialog pe a- 
ceeași scenă", oferind publicului, co
legilor, un spectacol culturaî-artistîc 
mult apreciat de juriu. întrunind un 
număr mai mare de puncte, artiștii 
amatori-elevi din anul III B (diriginte 
Coșereanu Adrian) au ocupat locul 1.

Partea sportivă a zilei a constat 
dintr-o dirză dispută fotbalistică. 
Combatante — două echipe de ..bo
boci" (anul I A și anuj I E). A cîș- 
ligal echipa anului I A cu I—0. Me
rită- a fi evidenfiati : iGsifci Ludovic, 
Dudui Nicolae, Zurmafi Alexandru și 
Szabo Bela.

0 zi frumoasă, pe firul reînvierii 
unor tradiții la fel de frumoase I

Iacob IML1NG 
corespondent

Vasile ZARCt'LEA

Angajează urgent
Conducători auto 
pentru autobuze

CONDIȚII DE ANGAJARE :
— sâ aibă cel puțin 5 ani vechime în funcții de 

conducător auto.
— salarizare conf. H.C.M. 906/1967.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SERVICIUL PERSONAL 
AL INTREPRINDFRII

Alături de celelalte sectoare aTe 
minei Lupeni, colectivul sectorului 
XII transport muncește cu hărnicie 
pentru realizarea planului po mul 
in curs si se pregătește pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe -mul viitor. Cele mai mari 
greutăți in desfășurarea normală a 
transportului, pentru aprovizionarea 
ritmică a brigăzilor cu materialo șl 
vngonr-lo goale, a hilinipinat-o rec
torul din partea anotimpului rece. 
Si» invălind din aceste greutăți, pre
gătirile pentru învingerea Iui sint 
in toi. Astfel, folosind conducte de 
rambleu uzate, s-a începui acoperi
rea gării goalelor. In acest sen«- ar 
trebui ca C.C.V.J. să ne sprijine 
pentru procurarea Ia limp a tablei 
Ia acoperiș, i’n aport deosebii Ia 
realizarea acestei- lucrări îl aduc co
muniștii Sefosik Vasile, Dombi Gri- 
gorc, Biaian îoan. Andriuță Vasile 
și Vlaicn Petru.

In același timp, colectivul secto
rului se preocupă de revizuirea in
stalației de încălzire din hala cul- 
butoaielor precum și de montarea 
altor radiatoare. Totodată ai; fost 
montate radiatoare la fiecare îm -in- 
qălor do aer comprimat do la ul- 
huloare, pentru ca acestea să nu în
ghețe in timpul ieruri. De asemenea, 
s-a montai al doilea cuiătilor de va- 
qonete vertical putindu-se astfel en- 
răța cca. 2 nnn \-agonele pe zi. Au 
fost revizuite - uploarele do prelncăl- 
zire a aerului ce intră prin puțurile 
Ștefan si. nr. ’2. In aceste acțiuni 
s-au evidenția' Stoichin Gheorqlte, 
Sălăjan. Ion. G.iiăm’daru Ion. Bnroș 
Sigismund, MiJroți Ion, Mariasi A- 
lex. și Gro-^ Aurel care au lucrat 
sub directa :ndruinare a rtaislruluf 
Materna Iosif.

In acest fol, colectivul sectorului 
XII al minei Lupeni așteaptă cu în
credere noul an de actîvitafĂ.

R. S.
după o corespondentă 

de la I. STTR\. 
tehnician Lupeni

întreprinderea
de gospodărie locativă■ motor Diessel

de 2300 C.P

•.orc-soi 
dragoste 
daterită 
in nivi-

Program la alegerea distribuitorului ?
De obicei, stațiile de 

benzinei se găsesc la 
ieșirea din orașe și, cele mai impor
tante, sini deschise in permanență. 
Ziua sau noaptea conducătorii auto 
iși pot face „plinul" rezervoarelor 
pentru a-șî, continua drumul spre des
tinație. Așa trebuie să fie.

Cele înlîmplate în 19 noiembrie 
a. c., ora 19,20, la stafia de benzină 
din Livezeni infirmă regula. Șoferul 
Nistor Sabin, conducea autobuzul 
Deva — Lupeni. A oprit autobuzul 
pentru alimentare. (Dimineața trebuia

distribuire a 
intrarea sau

să plece din Lupeni la ora 5,30 și nu 
mai avea timp). A oprit motorul și 
s-a apropiat de stație. A bătut în 
ușă, în terestre — nimeni. Un fapt 
era cert: distribuitorul eVa plecat 
după treburi personale.

După un timp, șoferul a plecat 
fără' să-și alimenteze mașina spunînd : 
„Se vede treaba că respectarea pro
gramului stafiei e la bunul plac al 
distribuitorului''. Așa să fie?

PETROȘANI
angajează de urgentă

• FOCHIȘTI AUTORIZAȚI PENTRU CENTRALELE TERMI

CE IN PERIOADA DE ÎNCĂLZIRE PENTRU IARNA.

produs
la Reșița

limba franceză 
lecției de luni), 
limba engleză 
lecției de

publicității. Jn problema care vă in- 
ter**<«a.'ă rugăm a trece, pentru răs
puns pe 'a spctia noastră de cores- 
pentfrmfi.

MAXIM PUIU din Lupeni ne-a scris 
efi In • arlionil Ștefan de mai mult

MOCANI ;OA-V Petroșani. Proble
ma iluminatului p. jiic a cartierului- 
„Aeroport''-Pef-oșani este obiectul 
hl i multor sesizări adresate redac
ției. Secția de distribuire a ener- 
qi« electrice Petroșani ne comunică 
in această privință următoarele:

R-țeaua de iluminat public este 
o bicrare nouă care se execută de 
cdtr£ unitatea „Electro-raontaj" Sibiu, 
lotul Valea Jiului. Ea nu este ter
min ;| ă și deci nu putea li recepțio
nată de I R.E.T-1. Petroșani".

Ca urmare, am intervenit la nu
mita Întreprindere pentru a răspunde 
la 5-‘-7ări]e cetățenilor int'--f-snți.

bori, după ce se inserează, cele 123 
de scări, care fac legătura rntre stra
da Viloș Gavrilă și cartierul Ștefan, 
î-al decît să-ți procuri lanternă. Alt
ei, riști să-ți spargi capul pe Întune
ce. Noi am sesizat sectorul de dis
tribuire a energiei electrice, dar deo- 
amdată Iluminatul public pe această 

porțiune a orașului nu funcționează ". 
Șeful sectorului de distribuire a 

energiei electrice Lupc-ni. Munteanu 
O., ne dă următorul răspuns: „Ilu- 
rnlnelul public în zona amintită se 
face prin becuri cu vapori de mercur. 
Becurile respective fiind arse șl negă- 
sindu-se deocamdată albele la maga
zie, nu putem asigura, momentan, 
iluminatul optim al scărilor din car
tierul Ștefan. Dar. pină la repartiza
rea becurilor cu vapori de mercur, 
vom monta becuri obișnuite, pentru 
ca oamenii să nu mai fie nevoiți- să 
bijbiie pe întuneric scările".

„Priza" dezinteresului
Blocul nr. 4 din strada 01tuz (Pe

troșani) a devenit de nerecunoscut în 
ultimul timp. Sticla ușilor de la intra
re este spartă, pereții sint scriși, ten
cuiala do deasupra multor uși e că
zută. multe sonerii au. Lost smulse 
din perele. In scara a. doua, balconul 
de la etajul U s-a deteriorat și. a 
căzut de un an, dar nu l-a mai. repa
rai nimeni. E adevărat, lucrătorii sec
torului LG.L. Petroșani au venit aici, 
au montat cofrajul pentru balconul

11,00 Curs de 
(reluarea

11,30 Curs de 
(reluarea 
marți).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul „Ci
bernetică". Calculatoa
rele electronice in con
ducerea proceselor indus
triale (reluare). 
Închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex TV.
TV pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină". „Dis- 
Irofiile sugarului". Parti-

Ion ANDREI,
Lupeni

etajplui II, dar betonul' ntf l-au mai 
turnat nici pină azi. Cei cîțiva saci 
de ciment, pe care i-au qjlus acum 
o lună, lăsîndu-i în pipăie,.i s-au... ci
mentat. făcind. .,priză?' 6u, dezinteresul 
asociației de locatari care nu arată 
nici tin semn de îngrijorare față de 
starea în care se afl<j blocul nr. 4 din 
strada Oituz.

cipă dr. Eugența Mihal- 
ca.

18,05 Cuis de Limba 
(lecția a 35-a).

18.30 Club XX - 
pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de
19.30 Publicitate.
19.45 Avanpremiere.
20,00 Transfocalor. „412 Între

bări'*. O anchetă a Te
leviziunii, în rîndurll© ti
neretului; cu participarea 
unor sociologi — expor
ti din străinătate.

20,40 Telecinematica : 
furios” — film 
cu PauT Muni.

22,20 Ecran literar, în
Es-Tibris. Manuscrisele 
Tul V. VoicuTes’cu — 
film. Intervin cii poetul 
belgian ATexis Bei ger.

22.45 Arii din opere inierpre- 
Lalo de Lela Cincu, Do
rothea Palade, Nicolao 
Florei, Dionisle Konya.

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

• MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERII ÎNRUDITE: 

MAȘINIST LA MAȘINI DE FORȚĂ, POMPAGIU» COM- 

PRESOR1ST, LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE MECANICI, INS

TALATORI, OPERATORI LA CENTRALE.

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

Condițiile de angajare și salarizare sirrt cele prevăzute 
în nomenclator

Informații suplimentare se pot lua zilnic^ intre orele 7— T5, 
de la serviciul personal al întreprinderii din str. M. Vi- 

tearu nr. 9. Telefon 1-147

La uzina constructoare de mașini 
din Reșița a fost recepționat cel de-al 
700-lea motor Diessel de 2.300 CP, 
destinat echipării unor noi locomoti
ve Diessel-electrice românești.

Începută cu 8 ani în urină, produc
ția acestor tipuri de motoare a cu
noscut importante progrese tehnice, 
specialiștii uzinei riișițene adueîndu-i 
peste 250 de modificări constructive 
și funcționale, hi același timp, prin 
îmbunătățirile tehnologice aplicate 
procesului’ de fabricație; durata de 
execuție a fost simțitor redusă in 
prezent, la Reșița un motor Diessel de 
2 300 CP se realizează’ în mai puțin 
de .3: zile*.

La aceleași uzine a fost asimilată 
și producția industrială a motoarelor 
Diessel de 1 250 CP. pentru locomoti
ve Diessel-hidrat’F-re. iar mai recent 
un motor Diessel de 2 500 CP derivat 
din motorul de 2 300 CP.

(Agerprcs)

K. HARTOK, 
Petroșani

germană

emisiune

JOI 19 DECEMBRIEseară.
PROGRAMUL

.Ultimul 
artistic

5,05—6,00 Program muzical de 
mineâță; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități. Radiojurnal. Sport. Sumarul 
presei. Matineu muzical; 8,25 Moment 
poetic,- 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Odă limbii române; 10,09 
Corul de copii al Radlotelevlziunii 
ungare; 10,10 Curs de limba rusă. 
Ciclul II, lecția a 12-a; 10,30 Melo
dii populare,- 11,05 Ora specialistului: 
Silința conducerii întreprinderii; 11,25 
Muzică ușoară de Laurenfiu Profeta; 
11,45 Sfatul medicului: Prevenirea 
saturnismului; 12,00 Cîntă Rika Zarni 
și Dan Splllaru,- 12,20 Cronica teatrală 
de Dinu Săraru; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră cotidiană,- 
13,20 Soliști și orchestre de muzicii 
ușoară; 14,10 Emisiune literară pen
tru școlari; 14,30 Concertul zilei; 15,05

(11-

Noutăți de muzică ușoară,- 15,15 Bi
bliotecă de literatură română; 15,30 
Pagini corale,- 16,00 Radiojurnal. 
Sport. 16,10 Muzică ușoară; 16,30 An
tena tineretului; 16,55 Radip-publici- 
tate; 17,00 Selecțiuni din opereta 
„Voievodul țiganilor" de Johan 
Strauss,• 17,15 Ce e nou în județul 
dv. ? — Bacău,- 17,30 Recital de o- 
peră Octavian Naghiu,- 17,45 Revista 
economică; 18,05 Muzică populară și 
ușoară,- 18,30 Gazeta radio; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
19.20 Sport; 19,30 Ciută Dorina Dră- 
ghici; 20,05 Concurs cu public; 20,30 
Muzică ușoară; 21,05 Mituri și le
gende; 21,25 Pentru prietenii magne
tofonului; 22,00 Radiojurnal. Sport;
22.20 Cintece populare; 22,40 Moment
poetic; 22,45 Metronom '68; 23,45 Pie
se Instrumentale,- 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă ~

PROGRAMUL II:

7,00 Pe Mureș și pe Tîrnave — 
folclor muzical; 7,37 Valsuri, polci, 
marșuri; 8,10 Tot înainte (emisiu.no 
pentru pionieri); 8,25 Jocuri popularei 
9,10 Curs de limba rusă. Ciclul I, 
lecția a 3-a; 9.30 Muzică ușoară; 10.05 
Recital David Oislracb; 10,30 File de 
legendă : „Stejarul din Borzești"; 10,55 
Matineu de operă: „Carmen" de Bi
zet; 12,05 Avanpremieră cotidiana»

12.15 Concert de prinz,- 13.00 Muzică 
populară; 13,15 Recital Irina Atana- 
siu; 13,30 Din țările socialiste; 13.50 
Arii din operete,- 14,10 Melodii popu
lare; 14,30- Moment științific; 14,35 
Muzică ușoară; 15(00 Revelațiile ro
mantismului muzical,- 15,40 Radio-pu- 
blici late,- 16,00 Arii din opere- 16,15 
Din. înregistrările violonistului fon
I. uca Bănățeanu,- 17,00 Radiojurnal. 
Sport; 17,10 Cîntă- Bing- Crosby,- 17,15 
Miorița; 17/15 Corul Filarmonicii .Ba
nalul" din Timișoara: 1-8.05 Scriitori 
ai secolului XX — Eugen Ionescu;
18.25 Retrospectivă muzicală: Char
les Aznavour,- 19,05 Nestemate folclo
rice,- 19,30 Curs de limba rusă. Ciclul
II, lecția a 12-a,- tth50 Noapte bună, 
copii; 19,55 Muzică; 20,00 Concertul 
orchestrei de studio a Radioteleviziu- 
nii; 22,00 Jazz,- 22,30 Cronica teatra
lă; 22,40 Muzică ușoară de Nicolao 
Kirculescu; 23,07 Lucrări de AndrO 
Jolivet; 23,45 Cîntă Anda Călugărea- 
nti; 23,59—1,00 Compozitori contem
porani.

<£) 
<£> 
©

Buletlne de știri : Programul 
I: 5.00; 5,30; 6.00; 6,30; 9,00; 
11,00; 13,00; 15,00; 20.00; 24,00; 
1,00; 2,00; 4,00.

Programul II : 7.30; 10,00;
L2.00; 11,00; 18,00; 19,00; 21,00; 
23,00; 0,55.

emisiu.no
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Dc/boterite din Comitetul 
politic ol 
Generate

ANGLIA

Adunării 
a ONU

Premierul
necesitatea unei

NEW YORK 1“ — Trimisul sprtial 
Atp-.pres, N. lonescu. transmite. In 
Comitetul politii al Adunării Gene- 
ral< a ONU. au fost adoptate, marii 
după-amiază alte cinci proiecte de 
rezoluție privind problemele dezar
mării

Potrivit primului proiect de rezolu 
tu Adunarea Generală își însușește 
declarația Conferinței ’■talelor nepo- 
sesoare de arme nucleare la notă 
de rezoluțiile adoptale de Conferin
ță sl solicită secretarului general în
scrierea pe ordinea de zi a următoa
rei sesiuni a problemei privind mo
dul în care sini aduse la îndeplinire 
rezultatele conferinței statelor nenu
cleare. inclusiv recomandările privind 
convocarea la începutul anului 1970 
a unei reuniuni 3 comisiei O.N.U 
pentru dezarmare care să studieze 
problema dezarmării și a garanțiilor 
de securitate, si extinderea cooperă
rii internaționale în domeniul folosi-

Capturarea 
unei bande de 

contrarevoluționari 
în Cuba

rii pașnice a energiei nucleare, avîn- 
du-se în vedere interesele speciale ale 
țârilor in curs de dezvoltare. Proiec
tul de rezoluție a fost elaborat de 
1.’ state șl adoptat cu 84 voturi pen- 
■ru, printre rare șl România impotri- 

ă 8 șl 6 abțineri.
intr-o altă rezoluție Adunarea Ge

nerală cerc guvernelor S.U.A. și
R.S.S să înceapă neîntârziat con

vorbiri bilaterale asupra limitării sis
temelor de transportare la țintă a ar
melor nuclearo ofensive strategice și 
.1 sistemelor defensive împotriva ra
chetelor balistice. Proiectul de rezo
luție elaborat de 12 state a fost a- 
doptat cu 97 voturi pentru, printre 
are și România și 5 abțineri.
In ședința precedentă a Coraitelu- 

'ui politic a fost adoptat, în pofida 
mei largi împotriviri, proiectul de 
. zoluție inițiat de S.U.A prin care 

se recomandă continuarea activității 
așa-numitei Comisii a O.N.U. pentru 
refacerea și reunificarea Coreei.

Oricnlu! lpro;>ia(

— Corespondentul 
Stamate, transmite: 

Sranma* 
și undăîii

HAVANA 17 
Agerpres, Victor 
După cum anunță ziarul 
organele securității si unității de 
fiontieră ale forțelor armate ile Re
publicii Cuba au capturat, a 2 de
cembrie, o bandă de contrarevoluțio
nari care, cu ajutorul uneî șalupe 
cu motor, au încercat să debarce 
pe coasta de nord a provinciei Pinar 
del Rio. Asupia celor cinci membri 
ai bandei s-au găsit arme-, muniții 
și alte obiecte necesare activi’ății 
de spionaj și sabotaj.

S-a stabilit că cei cinci contrare
voluționari, de origine cubană, au 
părăsit clandestin tara, stabilîndu-se 
în Statele Unite, unde au fost re
crutați de către serviciile Agenției 
Centrale de Investigații (C.I A.) De- 
ținuții au declarat că au venit in 
Cuba pentru a desfășura a'livităti 
subversive.

Toți membrii bandei, crin in în
cheiere „Granma*. vor fi deferiți 
Tribunalului revoluționar cubanez.

recunoaște
reforme monetare în Occident

LONDRA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvlntul în Camera Comunelor marți 
după-amiază, primul ministru britanic 
Harold Wilson, 
părerea sa, „o 
interoccidentală, 
tiri îndelungate 
părea oportună 
El a adăugat că speră să se întil- 
nească în curînd cu președintele ales 
al Statelor Unite. Richard Nixon, pen
tru a discuta cu el această problemă.

In continuare, Harold Wilson a re
cunoscut necesitatea unei reforme 
monetare în Occident, adăugind îns^ă 
că aceasta „ar trebui să fie pregătită 
și acceptată do toate părțile intere
sate".

Interpelat asupra oportunității ri
nei conferințe a șefilor de guverne 
din țările europene, caro să studieze 
posibilitățile de întărire a unității pe 
vechiul continent, premierul britanic

Declarațiile

a declarat că, după 
conferință monetară 
care necesită pregă- 
și minuțioase, nu ar 
în viitorul apropiat '.

a răspuns “Că ,',b asemenea reuniune 
nu ar părea necesară în stadiul ac
tual. O conferință a șefilor de gu
verne europene, a continuat el, ar 
fi binevenită dacă ar fi suficient pre
gătită și dacă parlicipanții ar fi asi
gurați că ea ar da rczultale".

purtătorului de cuvînt 
al guvernului R.A.U.

CAIRO 17 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al guvernului R.A.U.. 
Mohamed Hassan El Zayyal, a decla
rat postului de radio Cairo, referin- 
du-se la situația din Orientul Apro
piat că . nici o soluție politică pri
vind conflictul din această zonă geo
grafică nu poate înlocui reglementa
rea preconizată de rezoluția Consi
liului de Securitate din 22 noiembrie 
1967'. El a precizat că guvernul 
R.A.U. a acceptat această rezoluție 
care ..recomandă, pe do o parte, re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate, iar, pe de altă parte, 
soluționarea problems refuniatilor pa
lestinieni '.

întrebat asupra eventualității unei 
noi conferințe a șefilor de state a- 
rabe, Zayyat a declarat că „lumea a- 
rabă nu a ajuns pină acum la un a- 
cord asupra unei atitudini comune'.

Dar, a menționat el, este clar că 
rile arabe au luat la reuniunea de la 
Kartum ,,o atitudine fermă și comu
nă". Fiecărei țări arabe i s-a lăsat 
latitudinea de a acționa ținînd cont 
de poziția sa politică și geografică. 
Purtătorul de cuvint egiptean a a- 
dăugat că „guvernele țărilor arabe nu 
consideră necesar, pină în prezent, 
să fie convocată o nouă conferință 
la nivel înalt, apreciind ca suficiente 
consultările bilaterale sau multilate
rale care sini in curs”.

Cit privește perspectiva normaliză
rii relațiilor Republicii Arabe Unite 
cu S.U.A., Zayyat a declarat : ..dorim 
și vom accepta lucrul acesta dacă 
politica americană in Orientul Apro
piat se va modifica, dacă ea va de
veni o politică înțeleaptă, o politică 
moderată".

ta-

de provocare 
împotriva 

Cambod?iei
PNOM PENH 17 (Agerpies). - 

Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgioi a adresat guvernului 
Statelor Unite >i administrației sai- 
goneze note de protest in legătură 
cu o serie dc acte d» provocare 
comise recent împotriva Cambcdgiei. 
în documente se arată că trupele a- 
moricanc și saigoneze au supus u- 
nor bombardamente do artilerie sase 
provincii cambodgiene, provocind 
pieideri materiale și victime in rin- 
dul populației civile.

I
I

Evoluția situației 
din Brazilia

• PREȘEDINTELE ARTHUR DA COSTA E SILVA A CERUT ARMATEI 
SA SE SUPUNĂ ORDINELOR SALE

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres) 
Președintele Braziliei, Arthur da 
Costa c Silva, a rostit la o intilnlre 
cu comandanții militari supremi pri
ma sa cuvintare. după promulgarea 
„actului instituțional". El a declarat 
că această acțiune a fost necesara 
pentru c se evita restaurarea regimu
lui d dinainte de 1964.

«••©••®®®®®®®®«»®®®®®®®®®®®®®®®®*®®®®®®®®

britanici, care a încercat

o serie de localități.

invadat, sub focul arme- 
sonde, au incendiat case

(9 ADEN. — Unități ale Frontului național de eliberare 
din Yemenul de sud au respins un grup de mercenari din 
sultanatul M*scat condus de ofițeri 
să captureze localitatea Almahra.

In retragerea lor din teritoriul 
lor automate, mercenarii au distrus 
și au omorît animalele, provocind mari pagube populației.

Postul de radio Aden, care a anunțat comunicatul Fron
tului național dg eliberare, menționează că un avion britanic 
ă pătruns în aceeași regiune, mitraliind

© RAWALPINDI. - La Rawal
pindi a first dStă publicității o de
clarație a guvernului pakistanez în 
care se afrată că președintele Ayub 
Khan nu va htS parte la conferința 
primilor niiniștfî ai țărilor Common- 
weallhului’’ p'rtȘHiamată neutru luna 
ianuarie lâ Lohdra.

In acest1 doclllnent nu au lost dez
văluite cauzele neparlicipării preșe
dintelui, p'recizihdu-se doar că el va 
fi reprezentat l'â Londra de ministrul 
afacerilor externe, Arshad Hussain.

Rachetă teleghidată 
lansată de U.S.A.

DURBAN. — Republica sud afri
cană a lansat marii prima rachetă 
teleghidată, de la baza de încercai e 
Sania lucia, din apropiere de Dur
ban. Racheta a. evoluat 10 secundo 
pe o orbiră stabilită anterior, după 
care, conform progiamului s-a scu
fundat în apele lacului Santa Lucia.

© NEW YORK. — Comitetul pen
tru teritoriile sub tutelă și neaulono- 
me al Adunării Generale a O.N.U. a 
aprobat luni o rezoluție prin care se 

Gibrallarulni către 
cUmbrie

Faimosul

Misiune periculoasă
SPANIA : Una

mai moderne clădiri, recent

construite la Barcelona.

Exodul
populației
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EW YORK 17 (Ajcrptes). 
Zborul navei cosmice „A- 

■jollo-8", care urmează să fie 
lansată la 21 decembrie pe o 
orbită circumlunară, este consi
derată cea mai periculoasă mi- 

une de acest gen in recenta 
istorie a cosmonauticii. O gre
șeală cit de mică survenită, 
fie pe parcursul zborului, fie 
la instalațiile de la sol. pre
cum și efectul nociv al radia
țiilor cosmice pot fi fatale 
echipajului navei. In plus, fn 
ursul zborului există trei mo

mente deosebit de periculoase. 
Primul il constituie momentul 
dirijării navei cosmice de pe 
orbita terestră spre Izmă, al 
doilea intrarea pe orbita cir- 
rumlunară și, cel mai pe'icu- 
/os dintre ele. ieșirea 
de pe orbita lunară și îndrep
tarea ei spre Pămînl. P.omen- 
tind riscurile asumate pentru 
reafi-'area unei astfel de ac- 
tiunf, o oficialitate a NASA 
a declarat : „Ne punem la în
cercare norocul sperind că to
tul va fi bine șl instalațiile 
vor funcționa perfect". Rezul
tatele de ordin științific ale

acestui zbor sint scontate a fi 
insă atil de importante, incit 
merită orice riscuri. Cei trei 
cosmonaufi americani au de 
indeplinil pesle 200 sarcini de 
ordin științific, să verifice 
funcționarea și metodele 
mai bune de dirijare a 
ratajului de bord intr-un 
circumlunar, să identifice 
mai bun foc pentru ase It niza- 
rea navei ,Apollo-10‘ prevăzu- 
tă a avea foc In iunie ’969, 
să 'întocmească o hartă exactă 
a pdrfii invizibile a satelitu
lui nostru natural și să stu
dieze coroana solară și erup
țiile solare foarte 
In această perioadă.

Ultimele pregătiri 
curs de desfășurare, 
a verificării funcționarii ra
chetei și instalațiilor de la 
sol in cadrul experiențelor de 
lansare simulală. potrivit ofi
cialităților NASA, s-a desiășu- 
ral cu succes. Cel Irei membri 
ai echipajului au fost supuși 
luni unui ultim examen medi
cal amănunții, pregăl induse
pină și „meniul" ce va h ser
vil fn timpul zborului.

MADRID 17 (Agerpres). — Peste 
IOD 000 de spanioli și-au părăsit țara 
în anul 1967, pentru a căuta de lu
cru în străinătate, iclalează agenția

.P.l.
In prezent, aproximativ 4 milioa

ne de spanioli trăiesc în străinătate, 
dintre care 2 500 000 in America l a
tină și 1 500 000 in diferite țăil eu
ropene. In Franța trăiesc in perma
nență 800 000 de emigranți span:oll 
la care se mai adaugă 100 000 de 
muncitori agricoli care vin în aceas
tă țară în sezonul muncilor de cîmp.
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Incidente în Ecuador
— In orașul ecua- 
(provincia Quenca)

GUAYAQUIL, 
dorian Canton 
a avut loc o demonstrație a locuito
rilor care cereau îmbunătățirea con
dițiilor de locuit și măsuri în do
meniul urbanistic. Politia a Interve
nit pentru a-i împrăștia pe manifes
tanta în uima ciocnirii, cîleva zeci 
de persoane au fost rănite, iar alte 
cinci arestate.

Participant^ la cel de-al XI-lea 
Congres al Confederației oamenilor 
muncii din Ecuador, care se desfă
șoară în provincia Quenca, au pro
testat împotriva represiunilor poliției 
și și-au manifestat deplina solidari
tate cu manifestantii.

Minerii niponi 
an declanșat 
o campanie 
de protest

TOKIO. — Răspunzînd apelului 
Federației japoneze a sindicalelor 
muncitorilor din industria cărbune
lui, minerii niponi au declanșat o 
nouă campanie de protest împotriva 
condițiilor grele de muncă, l.a dife
rite întreprinderi miniere au fost 
declarate greve, urmind ca la 20 de
cembrie aceste acțiuni revendicative 
să cuprindă întreaga țară.

• RANGOON. — După cum s-a 
anunțai oficial la Rangoon, guvernul 
a naționalizat un număr de 168 de 
unități industriale și comeiciale. 
Printre obiectivele care au trecut 
în patrimoniul statului se află în
treprinderi textile, precum și mari 
magazine.

Refcrindu-se la atribuțiile sale de 
șef al stalului, președintele Silva a 
avertizat pe ofițerii supremi brazilieni 

nu va permite nici o tentativă 
diminuare a prerogativelor pute- 
prezidențiale, cerînd armatei să 

supună ordinelor salo date in ca
de drept

că 
de 
rit 
se 
lilatc de comandant suprem 
și de fapt".

Agenția guvernamentală de presă, 
recent instituită, a difuzat știri potri
vit cărora situația este calmă, iar in
stituțiile șl întreprinderile și-au re
luat activitatea normală. Comunica
tele nu fac însă nici o referire la 
arestările care au avut loc după pro
mulgarea actului instituțional. Se a- 
nunță numai că președintele Silva a 
primit mesaje de felicitări pentru ac
țiunea întreprinsă din partea guver
natorilor statelor, dar, dintre numele 
citate, sînt omise acolea ale guver
natorilor Paulo Pimentel (statul Pa
rana) și Pedro Pedrossiau (statul 
Malto Grosso), care, după unele știri 
neoficiale, fac parte dintre persoane
le arestate de autorități.

Citind surse oficiale. agenția 
France Presse transmite din Rio de 
Janeiro că fostul președinte Juscelino 
Kubitschek și fostul guvernator Car
los Lacerda au fost eliberați, stabi- 
lindu-li-se domiciliu fortat. la locu
ințele lor. care sînt înconjurate de 
forte militare. Din aceleași surse se 
arată că numărul total al arestărilor 
se ridică la 200. Majoritatea celor 
eliberați sau care vor fi eliberați 
vor fi privați de drepturi politice pe 
o perioadă de zece ani, în virtutea 
decretului emis luni de președintele

R • 'luțiă, propusă de un grup de 
state latino-americane, africane și a- 
siatice cere, de asemenea. Marii Bri
tanii „să înceapă de urgență tratati
ve cu guvernul Spaniei privind trans
ferul Gibraltariilui".

Intr-o alta rezoluție, Comitetul cere 
Spaniei să organizeze un referendum, 
sub controlul O.N.U., pentru a se 
acorda cil mai'curînd autodetermina
rea populației din Sahara spaniolă.

0 MUNCHEN. într-o bei 
muncheneză a avut loc constituit ea 
unei noi gruoări politice de “Xtremă 
dreaptă, alcătuită din dizidenții din 
Partidul national-democrat. Printre 
parlicipanții la intilnire a fost .și 
Gerhard Frey, redactor șef al publi
cației .National und Soldatenzei- 
tung', în ale cărei pagini își găsesc 
loc tot felul de incitări la revenirea 
la epoca de acum trei decenii.

(3) NEW YORK. — Guvernatorul 
stalului Ohio, James Rhodes, a nu
mit in funcția de președinte al Curții 
supreme a acestui stat pe judecătorul 
de culoare Robert Duncan.

Este pentru prima dată In istoria 
statului Ohio cînd un judecător de 
culoare ocupă cea inai înaltă funcție 
judecătorească.

„cuib al vulturilor" a devenii 
obiectiv turistic

MUNCHEN. — 
al vulturilor*, -care 
ședință retrasa a lui 

Bay.ariei, a devenit

liiiiiidntii în Liban
BEIRUT. — In ultimele trei săp- 

tămîni. asupra coastei orientale a 
Medilorai^i &111 abătut ploi toren
țiale cart* auȘbrovocat grave inun
dații in provincia La Bakaa, platou 
la o altitudine, de 900 metri, situat 
între cele două lanțuri muntoase 
ale Libanului. Suprafețele inundate 
sînt estiriîale“la 15 000 hectare, Gu
vernul .i adoptat o serie de măsuri 

iȘ inMtura urmările îceslei

• GUAYAQUIL. — Autoritățile e- 
cuadoriene au amendat cu 65 000 de 
dolari nava de pescuit americană „Day 
Island". Vasul, capturat zilele trecute, 
a fost surprins in timp ce pescuia 
fără permisiune in apele teritoriale 
ale Ecuadorului.

Lupte» în nordul 
Tailandei

BANGKOK 17 (Agerpres). — In re
giunile muntoase din partea de nord 
a Tai landei continuă să aibă loc cioc
niri între forțele guvernamentale și 
partizani, transmite agenția Associa
ted Press. In^cursul unor lupte desfă
șurate marți, partizanii au doborit 
un avion al forțelor guvernamentale 
care încerca să recupereze mai multi 
militari.

Activitatea’ partizanilor in aceste 
zone a cunoscut in ultimele luni o 
amploare cresclndă.

turistic. Intendența trupelor ameri
cane din Bavaria a holărit deschi
derea pentru vizitatori a buncherelor 
fortificate, unde odinioară Hitler 
primea numai vizitatorii de bază. A- 
ceastă măsură a fost luată deoarece 
Munții Obersalzberg, unde se află 
„cuibul*, sint mai accesibili turiști
lor decîl alte trasee.

Militarizarea

americane

Cel mai recent experiment 
in școlile primare din R F. a 
Germaniei: ' folosirea mașinii 
de scris In focul creionului. 
Experimentul a Începui in sep
tembrie a. c. in Glarutn lingă 
Wilhelmshaven cu 44 copii, a- 
vind virsla de 7 ani.

politicii externe

0 BONN. — La Bonn s-a anunțat 
că la mijlocul lunii ianuarie 1969 vor 
avea loc in R. F. a Germaniei mane
vre militare combinate ale forțelor mi
litare americane și Bundeswehrului.

YORK 17 (Agerpres)- — Se- 
democrat Eugene McCarthy, 
al Comisiei senatoriale pen-

© GEORGETOWN. - Potrivit re
zultatelor parțiale ale alegerilor ge
nerale de luni din Guyana, dale pu
blicității de Centrul electoral natio
nal, partidul primului ministru, For
bes Burnham, „Congresul național 
al poporului*, deține majoritatea in 
14 din cele 38 de circumscripții elec
torale. Din cele 78 800 de voturi nu- 

fost obținute de 
național al po- 

de Partidul Pro- 
cărui lider este

© MUNCHEN. - Autoritățile va
male vest-germane au anunțat confis
carea unei mari cantități de muniții, 
constind din cartușe de 7,65 mm, în 
depozitul unui magazin din Miinchen. 
A fost deschisă o anchetă.

mă rate, 40 153 au 
Paitidul Congresul 
porului, iar 34 474 
qrcsist Popular, al 
dr. Cheddi Jagan.

© BANGKOK. — După cum a de
clarat un purtător de cuvint al can
celariei primului ministiu, Tailanda 
cunoaște o explozie demografică, 
creșterea anuală a populației fiind 
de 1 milion. Potrivit ultimului recen- 
sămînt, în prezent Tailanda numără 
34 milioane de locuitori.

© LONDRA. — Telespecta
torii vesl-europeni vor fi pri
mii care vor putea vedea la 
24 decembrie imaginile I unii 
transmise de camerele de luat 
vederi aliate la bordul navei 
spăl'ale americane „Apollo- 
8".

Imaginile transmise de la 
bordul navei „Apollo-8“ vor 
apărea pe ecranele televizoare
lor din Europa cu cîleva se
cunde înainte ca ele să lie 
retransmise spre S.U.A. cu a- 
julorul unui satelit de teleco
municații. Această situație es
te posibilă datorită recepfio- 
nârii lor de către stafia de re
leu a NASA, aflată in opro- 
pierea Madridului.

© TOKIO. — Submarinul nuclear american „Uss Plun
ger" va ancora miercuri in rada portului japonez Sasebo — 
anunță agenția Reuter, citind declarația unui purtător de 
cuvint american. Aceasta va fi prima vizită efectuată in Ja
ponia de o navă atomică americană, după protestul guvernu
lui japonez in leqătură cu 
fn apele portului Sasebo, ca 
lui nuclear „Swordfish".

Potrivit agenției Reuter, 
zați miercuri peste 1 000 de
șurarea demonstrațiilor de protest ce ar putea fi organizate 
de populația japoneză, cu ocazia vizitei submarinului „Uss 
Plunger".

radioactivitatea sporită detectată 
urmare a staționării submarinu-

in portul Sasebo vor fi niobili- 
polițlștl pentru a preveni desfă-

Tiparul I.P.H. Subunitatea

natorul 
membru 
tru problemele interne, a publicai in 
săptămînalul „The Saturday Review" 
un articol în care atrage atenția a- 
supra pericolului ce-1 reprezintă pen
tru întreaga națiune creșterea influ
enței Pentagonului asupra politicii 
externe și interne a Statelor Unite. 
Autorul'subliniază că „Ministerul A- 
părării al S.U.A. a devenit cea mai 
puternică forță independentă in ceea 
ce privește relațiile internaționale", 
scăpînd de sub ..controlul efectiv al 
Congresului”. Militarizarea politicii 
externe americano, arată McCarthy, 
. a devenit evidentă in ultimii ani, 
manifeslindu-se prin promptitudinea 
de a reacționa în termeni militari in 
fața problemelor care nu pol fi sus
ceptibile unor soluții militare". Unul 
dintre cele mai grave exemple de 
acest .gen, menționează autorul, îl 
constituie imixtiunea Statelor Unite 
în Vietnam. Politica vietnameză a 
Statelor Unite șl vinzările de arme 
in străinătate confirmă, potrivit auto
rului. o creștere evidentă a cedării 
Departamentului de Stat și a Admi
nistrației in fața hotărîrilor si apre
cierilor militarilor.

Fostul candidai la obținerea înves
titurii partidului democrat pentru a- 
legerile prezidențiale menționează că 
se manifestă anumite tendințe a unor 
conducători ai instituțiilor de învăță- 
mînt superior de a-și orienta acti
vitatea potrivit planurilor Ministeru
lui Apărării. în scopul obținerii unor 
credite din bugetul militar guverna
mental. McCarthy califică acțiunile 
Pentagonului ca o imixtiune a mili
tarilor în viața politică, economică și 
culturală a Statelor Unite. In acest 
mod. conchide senatorul, militarii in
fluențează aproape nemijlocit întreaga 
cultură a Americll și dau direcția și 
tonul vieții noastre naționale".

A • •<!


