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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Miercuri
10 ianuarie

1968

4 pațj.25 bani

594 apartamente noi
puse în lucru

Pe șantierele de locuințe din Valea Jiului în
cep să prindă deja contur unele din noile blo
curi ale anului 1968. Constructorii din Petroșani 
au reușii să gliseze blocul B 3 b cu 10 etaje și 
66 apartamente, în prezent lucrind la turnarea 
planșeelor blocului. Pe același șantier, s-a săpat 
și turnai fundația blocului B i b de aceeași mă- 
rime, a fost montată macaraua, aduse cofrajele 
glisante, urrnînd ca după turnarea elevației să 
se treacă ia glisarea și a acestui bloc.

Colectivul șantierului Petrila, are și el puse in 
lucru trei blarnri^de tip D. fiecare cu patru 
etaje și 31 apartamente — la care lucrările sint 
desfiR-de“Tnăintate; pe șantierul Vulcan s-a ridi
cai prin glisare blocul F 1 cu 9 etaje și 40 apar- 

_l a mente iar la _alțe două blocuri cu cite patru 
etaje din cărămidă s-au început lucrări de zidă
rie. Cil despre constructorii din I,upeni, aici blo
cul A 6 cu 88 apartamente este pe jumătate 
glisat iar fundația mareTuT~l>Toc _G cu 176 apar- 
tamenle este pregătită pentru a se monta pe ea 
cofragul glisant.

Aceste blocuri puse piuă acum in lucru însu
mează de|a_594 apartamente noi din planul a££fc- 
lui an, deci cca. 50 la sulă din prevederile pe 

'anul 1968.

UONEA II : Complexul de extracție: puful vechi 
metalic și alături, puful nou cu schip, ridicat din beton.

Concurs „Cum să circulăm ? ‘
Conducerea Casei de cultură -și Miliția Petro

șani organizează, duminica 14 fenuaiie^a. c„ în 
sala mare a Casei de cultură, d.e la ora 10, un 
concurs cu premii pe tema „XZiim Să circulăm ?" 
Sînt invitați să... răspundă întrebărilor examina
torului toți doritorii xlin rîndul- pietonilor,' bici- 
clistilor, posesorilor de căruțe și de autovehicule.

Primele cantități 
de lemn

In aceste zije, autocamioanele au adus 
jos, din pădure, la tranzitele gărilor, pri
mele cantități de lemn din parchete: ele 
însumează pînă acum 358 m c bușteni ga
ter fag, 28 m c bușteni de derulaj, 25 m c 
lemn de mină> rășm-case, 102 tone lemn de 
foc, 287 buc. traverse, 10 m c lemn de fag 
pentru celuloza și alte asemenea sorti
mente.

Pe măsură ce se deblochează de zăpadă 
căile de acces la noi parchete, exploatări, 
rampe de încărcare, autocamioanele vor 
spori transportul materialului lemnos aflat 
în cantități însemnate în stocurile din pă
duri.

Au început lucrările 
la un nou orizont

La Liipeni, au începui lucrările pentru deschiderea celui 
mai mare orizont minier din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui. Este vorba de orizontul 300 unde o brigadă specializată 
în lucrările de pregătiri și deschideri a începui săparea unei 
galerii spre noul cimp minier. Aici se vor deschide abataje 
frontale de mare capacitate care vor fi dotate cu haveze, 
combine și alte utilaje de înalta tehnicitate menite să con
ducă la mecanizarea procesului de extracție a cărbunelui.

Noul orizont va avea în final o capacitate zilnică de 
producție de aproape 6 000 tone de cărbune cocsificabil.

IERI LA iSCRONl

8 iosi intel 
measialoliil isiaileloi

Din ziua de 3 ianuarie 1968 a în
ceput in întreaga Vale a Jiului re- 
censămîntul animalelor domestice, 
acțiune de amploare în domeniul 
zootehnic. La Iscroni, in cele 13 
sectoare aflate atît în comună cît 
și pe munte, echipe de recenzori for
mate din cadre didactice, salariati 
ai sfatului popular și pădurari de 
la Ocolul silvic Petroșani, au vizi
tat gospodăriile sătenilor. După 
înregistrarea în fișele de recenza
re a cabalinelor, ovinelor, porcine
lor etc., ieri s-a terminat centrali
zarea tuturor acestor date în for
mularele de evidență. In această 
direcție au depus mult efort, corec
titudine și conștiinciozitate cei trei 
recenzori — Zamfirescu Elisabeta, 
Copil Olga și Miroi’i Elena — pre
cum și cei din sectoarele nr. 4, 5 
și 7 de la Dilja Mică, Surduc și Li- 
vezeni.

Cercuri pedagogice
Marți, 9 ianuarie, s-au desfășurat la Pe

troșani lucrările cercurilor pedagogice ele 
Cadrelor didactice de la școlile din Valea 
Jiului. Repartizate pe discipline, cadrele di
dactice au luat în dezbatere diferite proble
me metodice menite să determine îmbună
tățirea procesului instructiv-educativ.

CONFERINȚĂ
Ieri, 9 ianuarie, la ora 10, în sala de fes

tivități a Casei de cultură a sindicatelor, 
lectorul Septimiu Krauss, de la I.M.P., a 
expus conferința „Invățămîntul, obiect al 
cercetării sociologice". La expunere au 
participat peste 400 de cadre didactice
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Buna. bună, 
dar daca-i 
rece ?...

Oricine știe că mămăliguța 
e mai bună caldă, mai ales 
cînd o mănînci cu brînză și 
smintind. La iei și cartofii 
franțuzești.

Dar ce te faci dacă fi se 
servesc reci ? Ce faci ? Le 
gușii, le plătești și pleci sau 
comanzi altceva meii cald, de

JURNAL CITADIN
pildă friptură de curcan sau 
de pui. $i mesteci carnea de 
curcan sau de pui silindu-te 
să-i dai gust de mămăligu(ă. 
Deh, te joci cu pofta.

Cele de mai sus s-au in- 
timplat în zilele de 4 și 5 ia
nuarie la restaurantul lacto- 
vegetarian „Carpafi" din Pe
troșani. Să se fi întimolal da
torită oboselii de după reve
lion sau din cauza neglijentei 
celor ce deservesc bucătăria 
restaurantul.ii ? întrebată fiind, 
ospătară spunea că-i bucătă
reasa de ină. Poate.

Sortimentele sînt destul de 
pul ine și dacă sînt servite alt- 
iel deed se cere s-a dus pofta 
consumatorului o dată cu re
putația localului. Or, știut este 
faptul că iiecare local se vrea 
cu o anume tradiție. Ar ii prea 
de tot să citești intr-o zi in 
lista de meniu , mincăruri cînd- 
va calde".

E ora 3 dimineața. O- 
rașul e cufundat în li
niște* într-o liniște în 
care își găsesc odihna 
binemeritată mii de mun
citori pregătindu-se ast
fel pentru o nouă zi de 
muncă.

E ora 3 dimineața, ora 
viselor plăcute, ora som
nului dulce. Dar chiar 
la această oră, în Vul
can te trezești cîteodată 
într-un coșmar, speriat 
de țipetele stridente ale 
cîtorva întîrziați pe la 
localurile publice. N-ai 
ce face. Te trezești și 
nu poți adormi imediat 
și vrînd-nevrînd asiști la 
scena ce se petrece în 
stradă. Așa trece timpul 
cel mai odihnitor, care

duce la reconfortarea or
ganismului.

Să vedem însă cine 
sînt turbulenții care în
calcă ordinea publică, 
care distrug și degra
dează, care nu se recu-

derulez o peli-

R. S.

tîrzie.
Vulcan

rog, sa 
culă :

Seară 
rasul 
că s-a
restaurantul „Straja* 
o masă, continuau

In 
la 
să

Cînd trec spre
casă turbulenții
pe ei înșiși. In ge- 
sînt dintre acei 

în ziua respectivă

nosc 
neral 
care 
au luat salariul și eve
nimentul trebuie „resim
țit" de toată populația.

Dar îngăduiți-mi, vă

consume băutură alcooli
că mai mulți cetățeni, 
care după aparente dă
deau impresia că au 
trecut de cota care să 
le permită un echilibru 
normal.

De la vorbă la vorba,

de la șpriț la șpriț s-a 
făcut ora de închidere 
— 1,30. Dar cei de la 
masa veselă s-au întris
tat la anunțul ca nu vor 
mai fi serviți. Fiind cu- 
noscuți drept clienți de 
„valoare" pentru localul 
respectiv, nu au putut 
fi refuzați și în fugă li 
s-a mai adus o baterie 
de către ospătară Puiu 
Sanda, care părea să le 
spună : „numai aceasta 
și gata".

Timpul a trecut. A tre
buit să intervină militia 
pentru a se respecta ora 
închiderii localului. Insă

DURECI 
de miliție
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La inîarsssția 
visotai 
cu retfițâtea

Vis și realitate. Realitate și 
vis. Unul din punctele de in
tersecție al visului cu rea
litatea este și scena, Pe estra
dă, după ridicarea cortinei, 
vălul transparent al visului 
scoale din șirul clipelor obiș
nuite pe oricare elev — artist 
amator. Frumusețea deo
sebită a serbărilor școlare are 
darul de a întipări în memo
ria copiilor, într-o imagine viu 
colorată, momente emoționau-

ÎNSEMNĂRI PE MAR8INEA 
TRADJIOHALELOR 
SERBĂRI ȘCOLARE

te. Momente de bucurie si en
tuziasm. Pentru că, poate mai 
mult decit oricind, aceste ce
remonii cu iarmec aparte, a- 
tund cind sînt bine organi
zate, declanșează puternice 
sentimente estetice. Așteptate 
cu viu interes, serbările școla
re — integrate în cadrul unui 
concurs interșcoli, cum au fost 
cele despre care vorbim aici, 
sau simple treceri în revistă 
ale potentelor artistice — sînt 
surse de descoperire a talen
telor autentice Dacă penii u 
cei maturi, spectatori la ser
bările elevilor, cele văzute pe, 
estrada tinereții constituie e- 
tluvii de nostalgie, pionierii 
și școlarii — recitatori, co
riști, soliști vocali și instru
mentiști — trăiesc adevărate 
emoții afective. Tocmai acest 
lucru a constituit nota „forte" 
a întrecerilor artistice pionie
rești din ultima lună. Consiliul 
orășenesc al Organizației pio
nierilor remarcă astfel o ma
sivă participare a elevilor la 
serbări, in Școlile generale nr.
1 I upeni, nr. 1 Petrila, nr. 4 
Vulcan, nr. 6 Petroșani si a 
celor din Banița. Respectind 
indicațiile date si „litera" re
gulamentului concursului, pre
gătirile pentru serbarea tri
mestrială au început in școli 
din timp, evilindu-se astfel 
contraindicata pregătire in 
salturi. Și acest lucru, bi
neînțeles, s-a răsfrînt in ni-

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Fața nouă a 
bătrînului VuJ- 
can ; numai în 
cartierul Coroești 
se ridică 26 blo
curi însumînd 
1 536 apartamen
te noi. Și lucră
rile de construc
ție continuă.
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Cifrele de plan ale anului 
1968 pun în fața exploatări
lor miniere din Valea Jiului 
sarcini importante. Creșterea 
producției de cărbune, a pro
ductivității muncii, sporirea e- 
ficienței economice, constituie 
obiective de seamă pentru 
îndeplinirea cărora este ne
cesar ca la fiecare unitate să 
fie asigurate condiții tehnico- 
maleriale optime, să fie apli
cate măsuri multiple pentru 
perfecționarea producției și a 
muncii menite să asigure în
făptuirea integrală și în mod 
ritmic a sarcinilor de plan 
sporite pe 1968.

Pentru a cunoaște măsurile 
inițiate în acest scop, ne am 
adresat șeiilor de exploatare, 
care ne-au dat următoarele 
răspunsuri:

vor fi
ritmic
și

toii
indica

îndeplinite
planificat, printr-o judicioasă re
partizare a efectivelor la fronturi 
de lucru, extinderea mecanizării, 
vom încerca să atenuăm acest nea
juns.

Pentru a se asigura condițiile ne- 
i cesare realizării planului de pro

ducție în mod ritmic, se va urmări 
îndeplinirea întocmai și la timp a 
măsurilor cuprinse în planul M.T.O. 
pe 1968. Astfel, punerea în exploa
tare a abatajelor cameră nr. 11 și 
12 din stratul 5, blocul IX, oriz. 
530—570, pregătirea 
blocul III, orizontul 
gătirea și punerea 
a celui de-al treilea 
din stratul 3, blocul 
gura în continuare 
necesară îndeplinirii
extracție. Mecanizarea tăierii căr
bunelui în abatajele frontale din 
straiul 15, blocurile I și II, extin
derea încărcării mecanice în gale
rii, organizarea desfășurării proce
sului de producție la locurile de 
muncă pe baza unor grafice adap
tate condițiilor de lucru, introdu
cerea salarizării în acord la trans-

stratului 13, 
420—480, pre- 
în exploatare 
abataj frontal 
VIII, vor asi- 

linia de front 
sarcinilor de

în mod

Pregătir» pe măsura noilor sarcini
E8|â Ing. DUMITRU POPEANÂȘ

șeful E. M. Vulcan
un abataj frontal cu două

Pentru anul 
are ca sarcini 
unei producții 
cărbune brut

1968, E. M. Vulcan 
de plan realizarea 
de 1 200 000 tone 

a 10 630 . metri
liniari lucrări de pregătire, a unei 
productivități de 1,46 tone post. In 
vederea realizării ritmice a aces
tor indicatori am luat următoarele 
măsuri :

S-au 
linie 
metri 
luna 
lui I
intrarea în producție a noi capa
cități, între care : al doilea aba
taj frontal din stratul 3, blocul

asigurat 481 metri liniari 
de front activă față de 463 
liniari prevăzuți în plan pe 

ianuarie. In cursul trimestru- 
linia de front va crește prin

VIII,
panouri în stratul 15, blocul I par
tea vestică, doua abataje cameră 
din stratul 5, blocurile 1 și 11, a 
cîte unui abataj cameră în stratul 
3, blocul 0 și blocul VIU.

In același timp, pentru îmbună
tățirea randamentelor în abataje și 
pentru creșterea vitezelor de avan
sare, s-a echipat cu stîlpi de tip 
Ferromatik și grinzi Vanwersch un 
abataj frontal în stratul 3, blocul 
VIII, urmînd ca în cursul lunii ia
nuarie să se echipeze al doilea a- 
bataj frontal din stratul 3, 
VIII cu același 
iar la începutul 
va introduce în 
combină de tipul

Cu toate că efectivul 
este cu 194 de muncitori sub cel

portul principal pe galerii și la 
punctele principale de încărcare, 
sînt măsuri menite să asigure folo
sirea mai judicioasă a forței dc 
muncă, creșterea productivității 
muncii. Livrarea cărbunelui brut 
în doua sorturi prin introducerea 
în fluxul de transport al separa
ției a unui ciur cu 
va influența pozitiv 
bunel ui brut.

Pentru realizarea 
solicităm sprijinul C.C.V.J. în 
zolvarea următoarelor probleme : 
procurarea echipamentului de sus
ținere și tăiere în stratul 15, blo
cul I și II (în trim. 1), asigurarea 
desfacerii producției prin aprovi
zionarea ritmică cu vagoane C.F.R., 
executarea și punerea în funcție 
a stației definitive de aeraj la blo
cul VII, executarea și punerea în 
funcție a conductei pentru agentul 
termic între U.E.V. și incinta E.M. 
Vulcan, punerea în funcțiune a 
preîncălzitorului de aer la puțu
rile de intrare a aerului în mină 
(puțul 7 vest, puțurile 8 și 10).

curarea stîlpilor de tip Ferroma
tik și a grinzilor în consolă de 
tipul Vanwersch. Pentru asigurarea 
condițiilor necesare realizării rit
mice a sarcinilor de plan vom lua 
în continuare următoarele măsuri : 
punerea în exploatare a feliei I, 
stratul 5, blocul IV la nivelul co
telor 460 și 440, introducerea sus
ținerii metalice în șpițul de la co- 
perișul stratul 3, blocul IV și in
tersecția preabatajelor direcționale 
cu abatajul frontal, darea în func
ție a stației de 
stratul 3, blocul 
480.

Capacitățile de
funcție în anul 1967 corespund sco
pului lor. Astfel puțul nr. 12 ex
trage în momentul de față cca. 600 
de vagonete în condițiile în care 
se face și transport de personal, 
satisfăcînd pe deplin aproviziona
rea cu 
lor III

rambleu pentru 
IV la orizontul

producție date în

bare rotative 
calitatea căr-

celor propuse
re-

vagonete goale a sectoare- 
și IV.

Mai bine decit 
în anul trecut

Ing. OCTAVIAN SURDU 
șeful E. M. Dîlja

La Lunenite
BȘfiJ Ing. VASII.E CIRIPERU

B““ .șeful E. M. Lupeni

certitudine si optimism9

.șeful E. M.

pe anul 1968

blocul 
tip de susținere, 
lunii februarie se 
acest abataj și o 
2 K — 52.

existent

Indicatorii de plan 
fiind mult mai mari față de cei din 
anul 1967, pregătirile pentru înde
plinirea lor ritmică au început încă 
din anul trecut. In scopul realiză
rii cifrelor de plan ale minei Lu
peni. au fost întrepri 
măsuri concretizate 
unei linii active de 
taj de 1 393 metri

■— linie de front planificată, intrarea

nse o serie de 
înrealizarea 
front de aba- 
față de 1 370

La U. R. U. M. F

Fiecare kilogram de metal 
sa iie am plia valorsiicat

In cadrul acțiunii de valorificare 
a tuturor posibilităților existente este 
necesar ca în toate întreprinderile 
economiei noastre să se dea o bă
tălie susținută pentru economisirea 
materialelor și în special pentru 
gospodărirea rațională a metale
lor, cale sigura de creștere a vo
lumului de producție și a reducerii 
prețului de cost al produselor.

Răspunzînd sarcinilor trasate în 
acest domeniu de conducerea de 
partid și de stat, colectivul 
U.R.U.M.P. și-a analizat posibilită
țile și căile prin care să se reducă 
consumul de metal, a depus străda
nii concrete în acest sens.

Datorită specificului uzinei noas
tre de a livra produse unicale și 
de serie mică — acțiunea de eco
nomisire a metalului a cunoscut 
o desfășurare mai greoaie, întrucît 
nu posedăm norme de consum spe
cific față de care să se poată com
para rezultatele ce le obținem în 
economisirea metalului.

La indicația forului tutelar, drept 
norme de consum au fost admise 
normele prevăzute în documenta
ția tehnică de execuție. Pentru e- 
vidențierea consumului de metal, 
in această formă, a fost necesară 
introducerea unor evidențe operati
ve care nu au existat pînă în pre
zent. S-a introdus o nouă listă de 
piese pentru lansarea comenzii 
care, în afara dateloF necesare 
măririi, cuprind date noi 
pund scopului urmărit.

In afara acestei acțiuni, 
aplicat o serie de măsuri 
măresc gospodărirea și
sirea în mod rațional al metalului.

însem- 
de 

astfel : prin 
documentația 
economie de 
reproiectaroa

pînă acum 
nostru mai 
în vederea 
metal și a 

a metalu- 
și

care

s-au

ur- 
răs-

mai
ur-care 

economi-

din 
să 
de 
va

de fabricație adecvată 
de aprovizionare mate- 
obținut o economie de 
metal laminat; aplicarea 
de croire a dus la o

In urma acestor acțiuni am reu
șit să economisim cantități 
nate de metal care pe genuri 
activitate se clasează 
modificările aduse în 
externă s-a obținut o 
1,6 tone metal; prin
parțială a documentației U.R.U.M.P., 
la produse de serie se preconizea
ză ca la sfîrșitul anului, prin con
fecționarea flanșelor pentru tuburi 
de aer comprimat și rambleu 
oțel turnat, în loc de laminat, 
se obțină însemnate economii 
metale. Tot în acest scop se
proceda la schimbarea materialului 
și a tratamentului termic la diferite 
roti dințate și piese de pompe, prin 
care se prelungește ciclul de ex
ploatare de 3—4 ori; aplicînd o 
tehnologie 
condițiilor 
rială, s-a 
22,2 tone 
planurilor
economie de metal de 5,3 tone. Din 
folosirea de diverse resturi de ma
teriale, ca de exemplu, capete de. 
tuburi de rambleu și aer compri
mat, precum si a resturilor de tab

le, a rezultat o economie de 18,8 
tone metal; la repararea utilațelor 
miniere folosind axe vechi de la 
pompe cu capacitate mare la altele 
mai mici și prin remedierea unor 
roți și pistoane prin sudare, s-au 
economisit 13,1 tone metal.

La confecționarea trenurilor de 
roți necesare vagonetelor s-au refo- 
losit 4—5 tone axe vechi, aceasta 
constituind, de asemenea, o canti
tate importantă de metal economisit.

Deși rezultatele de 
sînt bune, colectivul 
dispune dc- posibilități 
sporirii economiilor de 
valorificării superioare
lui. Pe această linie se înscrie 
acțiunea de reproiectare a unor do
cumentații tehnice, introducerea u- 
nor noi tehnologii, în special la tur
nătorie și forjă, folosirea unor me
tode de lucru avansate precum și 
adaptarea unor scule, dispozitive 
și verificatoare adecvate.

Un neajuns în activitatea noas
tră pe această linie îl constituie 
însă faptul că documentațiile teh
nice ce ne vin din afară, inclusiv 
cele de la exploatările miniere din 
Valea Jiului, nu sînt completate 
cu greutățile nete și brute ale pie
selor conform STAS. Pentru reme
dierea acestui neajuns, U.R U.M.P. 
a făcut cunoscut tuturor beneficia
rilor care emit comenzi cu docu
mentație proprie, că acestea nu se 
vor lua în seamă, dacă nu vor fi 
completate după cerințe. Interven
ția nu și-a arătat încă roadele.

Economisirea metalului constituie 
o preocupare atît a cadrelor de 
specialiști în domeniul proiectării 
cît și a inginerilor, maiștrilor, teh
nicienilor și muncitorilor care rea
lizează produsele.

Colectivul nostru va căuta și în 
iContinuare noi posibilități pentru a 
valorifica fiecare kilogram 
tal și a transforma fiecare 
oțel într-un produs finit 
economiei naționale.

în exploatare a doua abataje fron
tale în stratul 5, blocul II, lelia II, 
sectorul II susținute metalic cu 
stîlpi G.H.H. și grinzi paralele cu 
frontul de lucru, a unui abataj de 
cca. 150 metri lungime în straiul 
5, blocul IU A, aripa nordică, do
tat cu stîlpi de tipul G.S.4-5 M și 
grinzi articulate perpendiculare pe 
frontul de lucru, unde din 28 de
cembrie 1967 se experimentează 
combina I K-52 și un abataj în stra
tul 4, blocul IV, aripa vestică, sec
torul IV.

S-a îmbunătățit < 
transport din cadrul 
la stratul 3, blocul 
narea suitorilor în 
tului. Rambleerea 
stratul 3, blocul 11, 
nr. 4 și 5 este asigurată prin fo
losirea stației de rambleu de la 
puțul Ileana. A fost introdusă sus
ținerea metalică în abatajul fron
tal din panoul 8 paprica, stratul 
5, blocul V, transportul cărbunelui 
fiind făcut cu transportoare blin
date de tipul T.R.-13, transportoare 
care se utilizează și în stratul 15, 
blocul VI și stratul 18 blocul VI 
aripa vestică. Transportul în aba
tajele cameră din stratul III blocul 
V este complet mecanizat.

Efectivul E. M. Lupeni a fost 
distribuit pe sectoare corespunză
tor sarcinilor planificate în așa fel 
îneît fiecare sector pe lîngă acti
vitatea de producție să poată avea 
o activitate susținută de pregătire 
pentru viitor.

In vederea îmbunătățirii aprovi
zionării tehnico-materiale și a 
creșterii eficienței economice ce
rem sprijinul C.C.V.J. pentru pro-

Pentru anul 1968 exploatarea mi
nieră Dîlja are prevăzuți urmă
torii indicatori de bază : o produc
ție de 480 000 tone cărbune brut, 
o productivitate de 1,363 tone pe 
post.

In vederea realizării acestor in
dicatori, care prezintă creșteri sub
stanțiale față de realizările anului 
1967, la E. M. Dîlja s-au luat mă
suri corespunzătoare, un accent 
deosebit punîndu-se pe darea 
funcțiune a noilor capacități 
producție. Astfel, in blocul III 
prevede începerea abatajului
meră nr. 1 (stratul 3). Fronturile 
de lucru au fost dotate din timp 
cu sculele și utilajele necesare. 
Intîmpinăm greutăți la transportul 
pe 
ve

în 
de
se

ca-

de me- 
bară de 
folositor

Ioan STROICI
șeful serviciului planificării

U.R.U.M.P.

activitatea de
1 sectorului VI

V prin termi- 
culcușul .stra- 
golurilor din 
abataj cameră

galerii din lipsa unei locomoti- 
de mină tip L.D.M. 45. Deoare- 
volumul pregătirilor planificate 
1968 depășește de cca. trei ori

normal rea-

continue a 
vom căuta

ce 
în 
realizările anului 1967 vom căuta 
să asigurăm un ritm 
lizării acestor lucrări.

In scopul creșterii 
productivității muncii
să mărim numărul muncitorilor di
rect productivi, să aplicăm corect 
normarea muncii, să extindem lu
crul în acord.

De o deosebită importanță pen
tru mina Dîlja este punerea la 
timp în exploatare a stratului 3, 
blocul IV din stratul 5 și a 
stratelor acoperitoare din blocurile 
III, V și VI.

Condițiile specifice impun o deo
sebită atenție și prevenirii perico
lului erupției de ape acumulate în 
lucrările vechi, acțiune pentru ca
re trebuie să manifestăm toată 
grija.

Măsuri ce-și vor găsi 
•in curind finalizarea

acest an colecli-
I.E.C. Paroșeni îi 
sarcini sporite în

producției
Cele 23 

care ur- 
găseasca 
1968 vor

In 
vului 
revin 
privința organizării su
perioare a 
și a muncii, 
de măsuri 
mează să-și 
finalizarea în
fi materializate în : ex
tinderea stației de epu
rare chimică, termina
rea rezervorului de 
1 000 m c pentru apă 
demineralizată, redu-

cerea depunerilor 
săruri, dezafectarea 
tală a centralei Paro
șeni, reducerea volu
mului de reparații, 
montarea canalelor di
rectoare pe refularea 
ventilatorului .de gaze 
5 B. Prin aplicarea în 
practică a acestor mă
suri se vor obține im
portante economii. Nu
mai prin punerea în 
funcțiune a regulatoru
lui de nivel în con-

de 
to-

și degazor, 
stației de 

a electrofil- 
zona caza- 

către secția

densator 
deservirea 
redresare 
trelor din 
nelor de
electrică, preluarea sta
ției de mineralizare de 
250 t/h de către per
sonalul de la pompele 
de alimentare, a deza
fectării centralei Petro- 

reducerii nu
de reparații la 
Vulcan și ex- 

zonelor de 
a termoteh-

șani, a 
mărului 
centrala 
tinderea
deservire 
nicienilor de tură vor 
fi economisite peste 
100 posturi și se vor 
obține totodată econo
mii de peste 900 mii 
lei.



SEEKSUL ROȘU

NOTA N(J SE VEDE?
Ni s-ar putea reproșa cti e uni

lateral să te ocupi prea des de ne
regulile care se succed tot mai frec
vent in desfășurarea transportului 
In comun. ~ 
fi fost în 
stația din 
așteptarea 
șani, ar fi constatat ...___ .
că problema mersului autobuzelor 

, e tot mai acută.
Viscolea. Era ora 

cetățeni veniți mai 
mau deja o oră de

I

Dar daca acel cineva ar 
ziua de 8 ianuarie în 
dreptul minei Petrila în 
autobuzului din Petro- 

cu siguranța

12,30 dar unii 
înainte recla- 
așteptare. Oa-

„Amabilitate" 
Ia Competrol

Afară ninge și e ger. Șoferii 
Competrolului duc zilnic po
sesorilor de aragaze butelii. 
Dar nu tuturor. Unii sini pri- 
vilegiați, alții așteaptă mult și 
bine gazul îmbuteliat. Așa se 
face că oameni din Aeroport, 
Petrila și chiar din Lonea se 
deplasează cu săniile sau cu 
cărucioarele la sursă pentru 
a-și schimba buteliile. Dar și 
Ia depozit oamenii se lovesc 
de rapacitatea unor salariați 
de aici și chiar a șefului de
pozitului. Așa s-a întîmplat și 
în 4 ianuarie a. c. După ce 11 
oameni au așteptat o oră și 
cinci minute pînă a luat „șe-
I ui" masa, li s-au schimbat bu
teliile goale cu butelii umplu
te numai pe jumătate pentru 
care au trebuit să plătească
14.10 lei (de fapt 15 lei că nu
II s-a mai dat rest) în loc de
11.10 lei cit se plătește schim
barea unei butelii in depozit. 
Pină cind vor continua sala- 
riații Competrolului 
practică a „ciupelii" 
cineva să intervină 
pentru înlăturarea ei ?
muncește pe bani. Dar fiecare 
să-l ciștige cinstit. Să nu-i 
scoată din buzunarul semenu
lui său doar pentru pretinsa 
amabilitate ce i-o afișează.

această 
fără ca 
prompt 
Fiecare

Cine a confundat 
marfa 
cu ambalajul ?

La unitatea O.O.V.L.F. nr. 23 
din Uricani au sosit cu cîteva 
zile în urmă 660 kg de nuci. 
Gestionarul Stănculete Gheor- 
ghe a vîndut o data cu nucile 
și o mare cantitate de coji 
(tot de nuca). întrebat unde-i 
miezul (poate fi și al proble
mei) a răspuns că nu știe, că 
așa a primit nucile de la de
pozit, amestecate cu coji. In
teresant este că a primit coji 
fără miez și nu invers. Urică- 
nenii își pun întrebarea : cine 
a confundat marfa cu amba
lajul ? Cei de la depozit sau 
gestionarul Stănculete ? Poate 
cunoaște cineva problema...

Omenie...
Traian Jimboreanu a fost 

gestionar la magazinul din 
cartierul Grafit, Lupeni. In fr
eest timp l-a cunoscut pe mi
nerul Szocs Adalbert din Ca
lea Brăita nr. 45, client al ma
gazinului. In 1966 Jimboreanu 
l-a convins ușor pe Szocs să-i 
ia un televizor in rate pe nu
mele său cu condiția ca el să-i 
restituie banii. Așa a intrat in 
casa lui Jimboreanu un tele
vizor nou de 3 548 lei pentru 
care Szocs, bărbat văduv, cu 
2 copii, plătea ratele lunare. 
Proiitlnd de slăbiciunea 
Szocs, Jimboreanu nu a 
respectat legămintul și
restituit acestuia banii cu t'- 
riita : 20. 50, 200, 300 Iei pină 
ce omul a recuperat 3 278 lei. 
A rămas să-i mai restituie 270 
lei dar Jimboreanu refuză cu 
incăpa/inare deși are bani, este 
salariat la librăria din Braia. 
Păi omenie-i asta ?

lui 
mai
î-a

I

menii aruncau pliviri în direcția de 
unde erau așteptate autobuzele.

Nimic.
In schimb trecea... timpul. Acele 

ceasornicului arătau ora 13, dar tot 
nimic. Curînd, au apărut la inter
vale scurte, trei autobuze venind 
de la Petroșani.

Au mai trecut încă doua în sus, 
dar în jos nici unul — se auzi un 
glas parca anume să-ți taie orice 
speranță.

Se făcuse acum 13,30, deci o oră 
de așteptare ; pentru cei veniți mai 
înainte două.

— Hai s-o luăm pe jos spre Pe
troșani, aici înghețăm. Și apoi nu 
încăpem atîția în autobuz.

Stația rămase în urma cu peste 
•40 de oameni așteptînd, rămase în 
urmă și cea de la tunel, și iată sta
ția Dărănești. Din urmă veneau trei 
autobuze, unul după altul. Ultimele 
două, în care se mai putea intra, 
veneau de la Lonea. Apoi au mai 
venit și alte autobuze, tot unul 
după altul, vrînd pesemne să de
monstreze pe viu că de dirijarea 
autobuzelor I.C.O. nu se ocupă ni
meni, că totul e lăsat la voia în- 
tîmplării.

Te întrebi : de ce tocmai acum 
cînd iarna e mai iarnă, cînd gerul 
și viscolul nu te iartă prin stații ? 
Conducerea I.C.O. nu vede ?

I. B.

TELEVIZIUNE
" . ‘ - - • •  ■

Miercuri 10 ianuarie
18,00 Telecronica economica.
18.30 Pentru copii. „Ala bala". 

Prezintă Nae Roman și 
Bimbo Marcul eseu.

19,00 Copii mari. Magazin pen
tru tinerel. „Pentru He- 
care, o felicitare!“.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Baschet : Dinamo Bucu- | 

reș/i — Olimpia Liublia
na. Transmisie de la Sala 
Floreasca.

20.15 Interpretul preferat. Cintă 
Dorina Drag luci.

20.30 „Bolero" Him realizat In 
Munții Făgăraș.

20.45 Desene animate.
20,55 Invitație la dans.
21.15 Avanpremiera.
21.30 Film artistic : „Copiii lui 

Don Quijotte". O pro
ducție a studiourilor so
vietice.

22,40 Cintă Vico Toriani.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

ATENȚIUNE, CETĂȚENI !
Circulația autovehiculelor și a pietonilor este îngreu

nată mult de zăpada abundentă căzută în ultimele zile. Acti
vitatea întreprinderilor și instituțiilor, aprovizionarea popu
lației, de asemenea, pot fi influențate negativ de zăpada ne
curățită de pe străzi.

Sfatul popular al orașului Petroșani (ace un apel direct 
către toți cetățenii de a participa activ la curățirea zăpezii. 
Conducerile unităților și întreprinderile care au sarcini de 
deszăpezire sînt obligate să ia măsuri de descongestionări.- 
neîntîrziată a arterelor de circulație repartizate. Transportul 
in comun fiind și el îngreunat, este necesar ca salariații să 
plece mai devreme spre locurile de muncă.

Un consacrat 
artist popular

BAIA MARE 9 (Agerpres). — 
Cele trei drumuri de intrare în 
Maramureș care vin dinspre Cluj, 
Suceava și Halmeu, sînt străjuite 
de monumentale porți de lemn, 
construite în stil popular de meș
terul cioplitor Gheorghe Borodi, 
din comuna Vad, raionul Sighet. 
Artistul popular, împreună cu cîțiva 
consăteni dăltuiește în lemn o nouă 
operă pe care a hotărît să o nu
mească „elogiul artei populare". 
Ideia lucrării este inspirată de ele
mentele decorative și geometria por
ților de lemn din Maramureș.

S I A R U 
î R ÎN II

In cursul zilei de ieri n-au 
căzut precipitații; in schimb 
au fost Înregistrate tempera
turi scăzute. Astfel, la Pe
troșani, mercurul termome- 
trului a coborit la ora 20 pină 
la minus 18 grade in timp ce 
la aceiași oră, la Paring, el in
dica valoarea de minus 21 
grade. Grosimea stratului de

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cînd trec
(Urmare din pag. 1) 

ospătară, perspicace de 
fel, a mai luat de la bar 
4 sticle cu vin și a ieșit 
cu ele afară, în parcul 
din fața localului, unde 
o așteptau chefliii se- 
toși, de parcă ar fi mun
cit în ținuturi vitregite’ 
de apă.

A început un nou atac 
asupra celor patru ba
terii, care au fost con
sumate mai repede și în 
compania ospătarei. S-a

spre casă
terminat băutura. Loca
lul se închisese. Supa
răți de împrejurare, 
chefliii au început să 
fredoneze un cîntec de... 
hime și în această at
mosferă de nostalgie s-au 
despărțit de ospătară 
plecînd în zig-zag spre 
casele lor. La un moment 
dat s-au oprit ca și cînd 
ar fi intervenit vreun 
inconvenient între ei și 
pentru a nu se lovi re-

turbulenții
ciproc, că sînt prieteni, 
au început să arunce cu 
sticlele în caldarîm, par-

tras atenția asupra res
pectării ordinei și li- 
niștei publice. Insă n-au 
putut fi domoliți. Stri-

că acesta ar fi fost de
vină pentru situația în
care se găseau.

Dar... surpriză. De pe
o stradă laterală le-a ie-
șit in cale un lucrător
de miliție care le-a a-

gau în gura mare că ei 
sînt oameni serioși, cu- 
noscuți în oraș — ingi
nerul Avramescu, ing. 
Popescu și doi ortaci. 
Recomandarea aceasta 
nu suna de loc frumos 
pe stradă la ora 3 dimi
neața.

Ei au fost sancționați 
contravențional. Insă cum 
rămîne cu calitatea de 
cetățean demn al socie
tății, cu educația pe ca
re o parte din cei vizați 
în prezentul articol tre
buie să o dea celorlalți 
ortaci ?

La infersecfia visotisi 
cu realitatea

(Urmare din pag. 1)

velul interpretativ superior la 
care s-au ridicat multe din 
„numerele" repertoriilor cu 
care s-au prezentat elevii pe 
scenă. S-au confecționat cos
tume naționale — culoarea lo
cală predominînd —, s-au în
registrat montări de decoruri 
proprii, denotînd originalitate. 
Multă fantezie în valorificarea 
tezaurului folclorului au dove
dit in special Școlile generale 
din Cimpa, Uricani și Bănița. 
Rezultate bune datorate unei 
munci temeinice, minuțioase și 
perseverente au obținut for
mațiile corale din Școlile ge
nerale nr. 1 Lupeni, nr. 2 Pe
troșani, nr. 1 Petrila, nr. 1 
Vulcan; dansatorii de la Școala 
generală nr. 5 Petroșani și cei 
aninoseni. Dintre sutele de re
citatori prezenți în fața publi
cului și a juriilor, s-au deta 
șal prin simț și înțelegere Lu
ca Viorica (Lupeni), Bouleanu 
Ana și Bîrlea Elena (lonea), 
Kalman Felicia (Petrila), Krecan

cîteva probleme care lichida
te din timp să ducă la susține
rea unor serbări mai frumoase, 
mai autentice, cu un mai preg
nant efect educativ. Este vorba 
de ținuta scenică, uneori ne
îngrijită, a micilor artiști ama
tori, de aspectul nefestiv al să
lilor de spectacole, de. solici
tarea, din partea școlilor, a 
unui sprijin mai eficient de la 
specialiștii din cluburi, Casa de 
cultură sau Teatrul de stat, de 
antrenarea și a altor cadre di
dactice în această mișcare ar
tistică nu numai a profesorilor 
de muzică, de educație fizică 
sau limba română, de asigura
rea unei discipline în săli, de 
respectarea cu strictețe a re
gulamentului acestei competi
ții și de alte deficiențe sem
nalate.

Trebuie lucrate în așa mă
sură aceste momente emoțio
nante din viața școlii incit sa 
lase elevilor amintiri pe care 
trecerea anilor să nu Ie poală 
nicicînd estompa.

FILME
Joi 11 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie ; 
Prostănacul; Republica : Poves
tea țarului Saltan; PETRILA : 
Testamentul incașului; LONEA
— Minerul: Cine vrea s-o u- 
cidă pe Jessie; VULCAN : Dra
goste neîmplinită; PAROȘENI : 
Maiorul și moartea; LUPENI
— Cultural: Amprenta; Mun
citoresc : Comisarul X; BÂR- 
BÂTENI : Zodia fecioarei; U- 
RICANI : Relaxează-te dragă.

zăpadă s-a stabilizat la 38 cm 
la Petroșani și 109 cm la Pa- ij 
rîng.

Pentru următoarele 24 de ! 
ore : Vremea va continua să a 
se răcească; se vor înregistra jj 

temperaturi foarte scăzute, în- s 
deosebi seara și dimineața. Cer | 
variabil.

__ J

CALENDARUL
ZILEI

10 ianuarie
1475 — Oastea moldovenilor, I 

condusă de Ștefan cei Mare, I 
a învins armatele turcești la Q 
Podul înalt, lingă Vaslui. j 

1799 — S-a născut Petrache 5
Poenaru, unul din întemeie- șj 
torii primelor școli din Bu- i 
curești.

1913 — S-a născut Mehmet j 
Shehu, președintele Consiliu- i 
iui de Miniștri al Republicii 
Populare Albania.

1951 — A murit Sinclair Lewis, j 
laureat al Premiului Nobel p 
(n. 7 II 1885).

1883 — S-a născut scriitorul I 
Alexei N. Tolstoi.

1946 — A avut loc prima se
siune a O.N.U. (Londra).

TEATRUL DE STAT DIN PETROȘANI 
anunță ținerea unui 

CONCURS
pentru ocuparea unui post de

ELEV CORP A.VSWBLl
Concursul se va ține la sediul teatrului în ziua de 15 

ianuarie 1968, ora 9.
Doritorii vor înainta cererile în vederea participării la 

concurs pînă in ziua de 14 ianuarie 1968.

Zorica (Aninoasa), Ciurdăresec
Adrian și Onea Vasile (Petro 
șani), iar interpreții nestema 
telor folclorice au avut in per 
soana elevelor Duică Rodica, 
Grozav Valerica, Bușoi Viorica 
și altele reale revelații... în 
formare. Și alte numere din 
programele prezentate au fost 
la înălțime. Amintim : orches
tra de coarde și acordeoane 
de la Școala generală nr. 4 
Lupeni, montajele literar-mu- 
zicale prezentate de Școlile ge
nerale nr. 5 și nr. 6 Petroșani 
și de Liceul Petrila, „recitalu
rile" de gimnastică artistică 
sau sportivă ale elevilor Șco
lilor generale din Petrila. Lu
peni și Vulcan

Ceea ce însă ar trebui să stea 
in vederea Consiliului orășenesc 
al Organizației pionierilor sînt

PROGRAM
Joi 11

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineața ; 
6,00-8,25 Muzică și* actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu lite
rar : Mari biografi, biografii cele
bre; 10,00 Cîntec nou de voie bună; 
10,10 Curs de limba germană 10,45 
Program de cinlece; 11,00 Buletin 
de știri; 11,03 Cronica economică; 
11,30 Acordeonul vesel; î 1.45 Sfa
tul medicului: Protecția organis
mului în timpul iernii ; 12,00 Mu-

DE RADIO
ianuarie
zică populară; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 12.55 Intîlnire cu me
lodia populara și interpretul pre
ferat ; 13,30 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară;
14.15 Tot înainte; 14,50 Piese inter
pretate la chitară; 15,00 Buletin de 
știri. 'Buletin meteo-rutier; 15,05 
Ciută fluierașul Dumitru Ciobanii;
15.15 Cărți care vă așteaptă; 15,25 
Selecțiuni din opereta „Dragoste de 
țigan" de Lehar; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece pentru copii; 16,30 Răspun
deri sporite, decizii competente;

16,50 Luminile rampei; 17,10 Antena 
tineretului; 18,00 Buletin de știri ; 
18,05 Cronica economică; 18,15 Ca
leidoscop muzical ; 18,30 Radio-
anchetă ; 19,00 Radiogazeta de
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radio-magazin sportiv ; 
20,17 Melodii românești; 20,40 E- 
misiune literară; 21,00 Expoziție de 
muzică ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Muzică ușoară; 22,30 Moment poe
tic; 22,35 Compozitori despre pro
priile creații ; 22,50 Intîlnire cu
jazz-ul. Selecțiuni de la Festivalul 
internațional — Liubliana 1967;
23,30 Invitație la dans; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05 Melodiile nopții; 2,55 
—3,00 Buletin de știri. Buletin me
teo-rutier.
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în legătură cu situățiă 
din Orientul Apropiat

Convorbiri înfre președintele Johnson 
și premierul L. Eshkol

dintre cele două țări. Casa Albă a 
precizat că președintele 
s-a declarat de acord să 
la o examinare și trecere 
constanta și binevoitoare 
tații militare a Israelului. Cei doi 
șefi de state au remarcat cu satis
facție că trimisul special al secre
tarului general al O.N.U., Gunnar 
Jarring, a început discuțiile cu gu
vernele interesate și și-au afirmat 
sprijinul pentru misiunea acestuia. 
Președintele Johnson și primul mi
nistru Eshkol și-au exprimat inten
ția de a continua tradiționalele le
gături strinse dintre cele două țări.

0 nouă demisie 
la Washington

HAVANA

SAN ANTONIO 9 (Agerpres). —■ 
Luni seara s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre președintele 
Johnson și primul ministru al Iz- 
raelului, Levi Eshkol, care au avut 
loc la reședința din Texas 
sedintelui S.U.A. Cei doi 
de stat au discutat situația din O- 
rientul Apropiat și o serie de pro
bleme în cadrul relațiilor bilaterale

Johnson 
procedeze 
în revistă 
a capaci-

a pre- 
oameni

SAN ANTONIO 9 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a anunțat de
misia lui Charles Schultze din func
ția de director al Biroului pentru 
programul bugetar și numirea în 
locul acestuia a lui Charles Zwick, 
care a deținut pînă acum funcția 
de asistent al titularului. Agenția 
Associated Press menționează că 
este pentru a doua oară consecu
tiv în decurs de numai două săp- 
tămîni cînd doi dintre principalii 
colaboratori ai Administrației de
misionează.

Starea sănătății 
lui Blaiberg 
se ameliorează

intr-un

CAPETOWN 9 (Agerpres). 
Starea sănătății pacientului 
Philip Blaiberg continuă să se 
amelioreze, se arată 
buletin publicat de spitalul
„Groote Schuur". Nu s-a ma
nifestat nici un semn de in
fecție sau de „respingere" a 
organului transplantat. In 
cursul dimineții de marți, bol
navul s-a așezat pe marginea 
palului timp de 15 minute, a 
declarat dr. Berlhie

cursul obișnuitei conferințe 
presă, iar după-ămiază el 
putea sta pe un scaun. Pe 
altă parte, prof. Christ Bar-

Bosman,
în 
de 
va 
de
nard a făcut citeva remarci o- 
supra hemoragiei gastro-intes- 
tinale care a agravat luni sta
rea sănătății lui Mike Kas- 
perak, operat în S. U. A. 
de profesorul Norman Shum
way: „Cînd corpul ome
nesc este supus unei tensiuni 
arteriale prea puternice, a ex
plicai Barnard, se produc 
cere însoțite de hemoragii, 
cest fenomen nu are nici o 
gătură cu fenomenul de 
compatibilitate biologică'1,
ceea ce ne privește, a conti
nuat Barnard, am încercat sâ 
prevenim aceste eventuale he
moragii, și în consecință am 
administrat, alît lui Louis 
Washkansky, cit și lui Philiph 
Blaiberg, medicamente pentru 
a neutraliza aciditatea normală 
a stomacului.

ul- 
A- 
le- 
in-
In

— Corespondentul A- 
Oprică, transmite: In 
de marți, oficiosul e- 
Abram" scrie că ex- 

de 
sfîr-

Pierre 
ministrul armatelor al 
Denis Healey, ministrul 
apărării au semnat marți 
la Londra acordul de 
franco-britanic privind

CAIRO 9. 
gerpres, C. 
nufărul său 
giptean „Al
perții organismului Canalului 
Suez vor termina înainte de 
șitul acestei săptămîni rfporîul de
taliat asupra operațiilor de curățire 
a unei regiuni a Canalului nece
sare degajării celor 15 vase sub 
pavilion străin blocate în timpul 
conflictului arabo-izraelian izbuc
nit la 5 iunie 1967. Organismul Ca
nalului a cerut deja luni coman
danților celor 15 nave sa verifice 
starea de funcționare a vaselor lor 
în vederea acestor operațiuni de 
degajare.

LONDRA 9 (Agerpres). —
..Messmer, 
Franței, și 
britanic al 
dimineața 
cooperare
construirea în serie a avionului mi
litar ,,Jaguar". Este primul avion 
de antrenament supersonic aflat în 
studiu în Europa. El va fi construit 
în cinci versiuni. Prototipul a fost 
practic terminat. Primul zbor al a- 
vionului de serie este prevăzut pen
tru primăvara anului 1968. Potrivit 
protocolului semnat, fiecare guvern 
se angajează sa achiziționeze în 
prima tranșă cîte 200 de avioane. 
Dacă unul dintre guverne își va re
duce această comandă, el va trebui 
să plătească compensații celuilalt.

Noui prim-mînisfru al Australiei

libe- 
mod 
Aus- 
Holt,

CANBERRA 9 (Agerpres).
Marți, senatorul John Grey Gorton 
a fost ales lider al Partidului 
ral și, în acest fel, devine în 
automat noul prim-ministru al 
traliei, succedînd pe Harold
decedat tragic la 17 decembrie în 
timpul unei partide de pescuit sub
acvatic. Alegerea lui John Grey 
Gorton în această funcție s-a făcut 
în condițiile în care, o dată cu dis
pariția lui Hoit, n-au încetat fră- 
mîntările pe scena politică deter
minate de fragilitatea coaliției gu
vernamentale, formată din Partidul

liberal și Partidul aqrarian. După 
cum se știe, după moartea lui Hoit, 
locul de premier fusese preluat în 
mod provizoriu de vicepremierul 
John Mc Ewan, liderul agrarienilor.

Agențiile de presă transmit că 
Gorton urmează să depună astăzi 
(miercuri) jurămîntul în fata guver
natorului general al Australiei, lor
dul Casey, reprezentantul reginei 
Elisabeta a Il-a a Angliei.

Infervenfiile unor reprezentanți ai României
Acad. Remus Răduleț a prezen

tat in comisia numărul 5 referatul 
„Contribuția științei și tehnicii în 
stabilirea unui climat de colabo
rare și de înțelegere între popoa
re". După ce a arătat rolul deose
bit de important al tehnicii, pro
ceselor tehnologice și invențiilor 
în dezvoltarea materială și spiri
tuală a unui popor, șeful delega
ției române a relevat însemnătatea 
extinderii cercetării științifice și a 
dezvoltării cooperării internaționale 
in domeniul științei și tehnicii. 
Subliniind importanta asigurării 
unui climat de pace, de libertate, 
de discuții și de cooperare pentru 
progresul științei și tehnicii, acad. 
Remus Răduleț a spus că România 
activează neobosit pentru menți
nerea păcii mondiale, pentru co
operare cu toate țările, indiferent 
de regimul lor social.

HAVANA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : Lucrările Congresului interna
țional al intelectualilor de la Ha
vana au continuat pe comisii. In 
comisia numărul 1 au luat cuvîntul 
Cu Hay Can, adjunct al ministru
lui culturii al R. D. Vietnam, care 
s-a ocupat de rolul claselor în cul
tura națională, de problema eman
cipării naționale și sociale în dez
voltarea culturii naționale. Ralph 
Millavap, directorul publicației en
gleze „Socialist Register", a pro
pus congresului să lanseze o che
mare către toți intelectualii din lu
me în vederea intensificării luptei 
ideologice împotriva imperialismu
lui, propunere care a fost accep
tată în unanimitate. In comisia nu
mărul 2 s-au desfășurat discuții în 
jurul problemei formării omului 
nou. Poetul român Darie Novacea- 
nu a vorbit despre demnitatea o- 
mului.

Număr record 
de greve în S. U. A

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunii de la Luxemburg 
a Parlamentului european 
consultativ al „celor șase") 
adoptată cu o majoritate de 
o rezoluție cerînd sporirea
rilor Euratom, alocate în 1968 pen
tru investiții și cercetări de la 45 
milioane la 85 milioane dolari.

(organ 
a fost 
voturi 
fond J-

și

9 (Agerpres). — 
din Statele Unite 
din ultimii 15 ani 
numărul pârtiei-

cum anunță Ministe- 
S.U.A., în anul care 
participat la greveau

de persoane. Muncitorii a- 
au întrerupt lucrul de 

ori ca urmare a refuzului

WASHINGTON 
Grevele din 1967 
au bătut recordul 
prin frecvența 
panților. După 
rul Muncii din 
a trecut 
2 900 000 
mericani 
4 475 de
patronatului de a le satisface re
vendicările privind majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Potrivit statisticilor ofi
ciale, ca urmare a acestor greve 
s-au pierdut 41 milioane de om ore. 
Mișcarea grevistă din S.U.A. a cu
prins în special industria chimică, 
minieră, industria de automobile și 
transporturile.

Luptele
din Vietnamul de sud

SAIGON 9 (Agerpres). — In 
cursul unei lupte desfășurate luni 
în apropiere de Saigon, 17 militari 
americani au fost uciși,x iar alți 27 
răniți, transmite agenția France 
Presse. De asemenea, în apropierea 
Saigonului, trei elicoptere ale ar
matei americane au fost doborîte 
în timpul 
șament al 
infanterie 
r.N.E.

au
unei lupte intre un deta- 
celei de-a 9-a divizii de 
a S.U.A. și o unitate a

ANGLIA

aceștia
încercarea de lovitură de stat, inițiată de regele 
decembrie 1967, au iost eliberați. Printre 
Peridis, Essermann și V'idalis.

cerut proprie- 
să

<5# ATENA. Corespondentul din Atena al agenției France 
Presse, citind surse demne de încredere, relatează că ofițerii care 
au participat la 
Constantin la 13 
se află generalii

Declarația premierului Wilson
LONDRA 9 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută luni ia Burnley 
(Lancashire), primul ministru brita
nic, Harold Wilson, a luat pentru 
prima dată în mod public poziție în 
favoarea unei campanii prin care 
muncitorii britanici sînt îndemnați 
să presteze gratuit muncă supli-

C. L A. ajută 
regimul rasist 
din Rhodesia

mentară timp de o jumătate de oră 
zilnic. Primul ministru englez a 
preconizat o serie de masuri în ve
derea extinderii acestei campanii 
lansate cu scopul de a contribui la 
redresarea economiei Marii Brita
nii, care întîmpina serioase difi
cultăți. Wilson a propus, între al
tele, constituirea în întreprinderi a 
unor comitete speciale 
toare cu „comitetele de 
create în perioada celui 
lea război mondial.

O TOKIO. — 29 de femei, soții 
ale unor mineri de la minele Miike, 
din Insula Kiusiu, au declarat luni 
greva foamei. Ele au 
tarilor acestor mine 
plata indemnizațiilor 
nerilor care au avut
pe urma marii catastrofe 
măvara anului 1963, cînd 
neri și-au pierdut viața și 
număr au fost intoxicați

asemănă- 
producție" 
de-al doi-

ES SALAAM 9 (Agerpres). 
titlul „America îl ajută pe 
ziarul tanzanian „Ngurumo" 

care se a- 
ajutor fi- 

t din Rho- 
asociației 

Rhodesiei". 
asociații a 
la o bancă 

vărsata pen-

DAR 
Sub

Smith"
a publicat un articol în
rata că C.I.A. acordă 
nanciar regimului rasist 
desia prin intermediul 
sud-africane „Prietenii 
Unul din liderii acestei 
declarat nu de mult ca 1 
sud-africana a fost 
tru „Prietenii Rhodesiei" o impor
tantă sumă de bani. Potrivit ziaru
lui, acești bani au fost depuși de 
C.I.A. și sînt folosiți 
Smith pentru achiziții 
și pentru salarizarea 
militari portughezi și 
care pregătesc unități 
desiene speciale.

de regimul 
de armament 
instructorilor 
vest-germani 
militare rho-

continue 
de boală mi- 

suferit de 
din pri- 
459 mi- 

un mare 
cu gaze.

de

Cutremur de pămînt
Pentru a patra oară în decurs de 

5 zile, în orașul Managua, capitala
înregis- 
de pă-

Epidemie de gripă asiatică
După Statele Unite, Marea Brita- 

nie și Olanda, epidemia de gripă

Urmările furtunii care a bîntuit 
Europa occidentală

PARIS 9 (Agerpres). 
Violenta furtună care 
a bîntuit, la sfîrșitul 
săptămînii trecute in 
Europa occidentală s-a 
liniștit, în general, dar 
a cauzat destule pagu
be. In regiunile unde 
a fost însoțită și de pu
ternice căderi de ză
padă, urmările sale se 
mai fac încă simțite.

Elveția a iost pu
ternic afectată. V intui 
a atins o viteză rar în-
tîlnită. Aproape peste in 
toi automobiliștii

schiorii au rămas blo- 
cați în stațiunile de 
iarnă sau pe șosele.

In Italia viscolul a 
produs moartea a pa
tru persoane, rănind 
numeroase altele. Ză
pada a căzut și pe 
muntele Vezuviu. Pen
tru prima 
mulți ani, 
Palermo, 
T imp de 
traficul a
rupt cu Sardinia.

Franța furtuna, 
și care a făcut ravagii

oară, de mai 
a nins și la 
in Sicilia, 
citeva ore, 
lost intre-

începînd de sîmbătă, 
s-a liniștit pe întreg 
teritoriul țării, dar cir
culația este paralizată 
în numeroase puncte. 
In unele regiuni au 
fost semnalate avalan
șe și inundații. In R.F. 
a Germaniei, o cădere 
record de zăpadă a fost 
Înregistrată in Bavaria, 
in Belgia 
poleiul a 
puternice 
padă.

și fn Olanda 
lost urinat de 
căderi de zâ-
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asiatică se extinde în prezent în 
Italia, scrie agenția France Presse, 
precizînd că zeci de mii de italieni 
sînt contaminați.

Virusul care a fost identificat în 
diferite țăFi europene este 
„A-2". Se menționează că 
stat la originea epidemiei 
care, după cum se știe, a 
Europa mii de victime.

la Managua
statului Nicaragua, a fost 
trat luni un nou cutremur
mint, care însă nu a făcut victime.

Guvernele țărilor vecine au tri
mis corturi pentru adăpostirea po
pulației rămase fără adăpost.

de tipul 
acesta a 
din 1957 
făcut în

CO-

ur-
de- 
mai

cari ieri!,1 ,.

& ISTANBUL. — In anul 1973, 
continentele Europa și Asia vor fi 
legate printr-un pod peste Bosfor, 
s-a anunțat luni la Istanbul. După 
cum a declarat ministrul turc al 
lucrărilor publice, Orhan Alp, rea
lizarea acestui pod uriaș va costa 
aproximativ 7 milioane dolari, iar 
lucrările vor începe chiar în acest 
an.

• NEW YORK. — Șase 
pii și-au pierdut viața in 
ma unui incendiu care a 
vastat marți un imobil cu 
multe etaje din
Brooklyn (New York) Alte 14 
persoane au iost sphalizate. 
Lin purtător de cuvînt al po
litiei a menționat că numeroa
se familii au fost evacuate 
Peste 200 de pompieri au fost 
mobUizați pentru a lupta îm
potriva 
condiții 
vitrege

acestui dezastru jp 
de temperatură ioarte 
— ÎS grade sun zero.

NEW YORK. — Un avion bimolor s-a prăbușit la decolarea de 
pe aeroportul Lindbergh din apropierea orașului San Diego (Calliornia). 
Trei din cele patru persoane aflate la bordul avionului și-au pierdut 
viața.
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