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Dezbaterea 
de plan pe

sarcinllor
1968

DESERVIREA BRIGA 
ZILOR DE MINERI 
la nivelul sarcinilor
noi, sporite

Ceea ce a polarizat 
în aceste zile atenția și 
preocupările colectivelor 
sectoarelor minei Ani- 
noasa, a fost dezbate
rea amplă în adunări 
pe schimburi, a sarcini
lor de plan pe 1968. Este 
știut faptul că în 1967 
planul de producție al 
acestei exploatări n-a 
fost realizat, ramînerea 
în urmă fiind cauzată 
de functionarea cu to- 
t necorespunzătoare a 
noului funicular Aninoa- 
sa — Coroești, a unor 
iî ialații aferente puțu
lui sud, precum și de o 
serie de deficiențe în 
organizarea procesului 
de producție. In prezent 
colectivele 
minei sînt 
hotărîrea de
acest capitol, de a munci 
la nivelul sarcinilor mă
rețe trasate de Confe
rința Națională a parti
dului.

Dezbaterea cifrelor de 
plan pe schimburi în 
cadrul sectoarelor minei 
a prilejuit o preocupare 
de masă pentru punerea 
în evidenta a rezerve
lor de sporire a produc
tivității muncii, o vie

sectoarelor 
animate de 

a încheia
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Instalații românești pentru 
epurația apelor poluate

La uzina mecanică de mașini si utilaje miniere din 
Baia Mare a fost realizat primul complex de insta
lații românești pentru epurația, sub presiune, a ape
lor poluate ce au fost folosite in scopuri industriale. 
Alcătuit din 100 de camere de filtrare, din pompe de 
înaltă și joasă presiune, acest complex, cîntărind 54 
tone, iși va primi „botezul" în bazinul Văii Jiului. 

(Aqerpres)

OGLIVDA VIE
A PREZENTEI
$1 VIITOAREI

DEZVOLTĂRI
ION MISCHIE 

secretarul Sfatului popular 
orășenesc Petroșani

â 
â 
și

inițiativei 
minerilor, 

tehnicieni-

expresie 
creatoare 
inginerilor 
lor minei.

In cadrul fiecărui sec
tor au fost întocmite 
planuri de măsuri teh
nice, economice și orga
nizatorice care prevăd 
asigurarea liniei de 
front corespunzătoare 
volumului producției pla
nificate, dirijarea aba
tajelor în concordantă 
cu cerințele ritmicității 
producției, îmbunătățirea 
indicilor de folosire a 
utilajelor, folosirea eco
nomicoasă a materiale
lor și energiei, extinde
rea procedeelor avansa
te, reducerea costului 
producției.

Planurilor M.T.O. în
tocmite de conducerile 
sectoarelor li se alătură 
numeroase propuneri de 
mare valoare făcute cu 
prilejul - dezbaterii cifre
lor de plan. Pentru inia- ’ 
turarea efectelor nega
tive cauzate de întreru
perile în aprovizionarea 
brigăzilor cu vagonete

I. B.

(Cont, in pag. a 3-a)

Nifă și o 
„inițiativa

Am tremurat 20 de minute 
in stația Aeroport 3. Nu că 
n-ar fi trecut nici un autobuz. 
Au trecut trei sau patru, toate 
încărcate Șl cum au venit 
așa s-au dus. Aveam răbdare, 
știam că trebuie să vină și at 
nostru. Și a venit. Gol-goluț 
numai cu șoferul la volan. Fâ-

Primele con
strucții industria
le din incinta 
noii mme Live-

(Continuare în'pag. a 3-a)

Oamenii muucii din Valea Jiului au primit cu deo
sebit Interes propunerile Comisiei centrale de partid 
șl de stat cu privire la organizarea județelor șl mu
nicipiilor avînd ferma convingere că transpunerea 
lor in practică va aduce transformări rodnice în în
treaga viată economică, socială și culturală a țării.

Aceste propnneri sini rezultatul unor studii apro
fundate la care au fost atrași un Important număr 
de cadre din aparatnl de partid și de stat, numeroși 
specialiști din aproape toate domeniile de activitate. 
La elaborarea lor s-a ținut, de asemenea, seama de 
principiile elaborate de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român. Aceste propuneri corespund 
intrntotul actualului nivel de dezvoltare al forțelor 
de producție și a vieții economice și social-culturale 
din patria noastră și creează premisele dezvoltării 
viitoare a tuturor zonelor țării.

I a stabilirea teritoriului județelor s-a avut in ve
dere necesitatea asigurării unui echilibru intre cele 
două sectoare principale ale economiei — industrie 
și agricultură — de tradițiile istorice și culturale, 
de obiceiuri și condiții naturale, geografice, de pers
pectivele de dezvoltare ce le au diferite zone și lo
calități și de asigurarea legăturilor intre localitățile 
componente și centru de reședință a județului.

Faptul că orașul Petroșani se numără printre cele 
31 de municipii propuse, oglindește înalta apreciere 
pe care conducerea de partid si de stat o acordă 
centrului minier Valea Jiului, importanța deosebită 
a acestuia in viața economică, politică, socială, știin
țifică și culturală a țării.

Prin această nouă formă de organizare administra- 
tlv-terltorială, localităților Văii Jiului 11 se deschid 
noi perspective de dezvoltare.

După ce ți-at făcut cu cinste datoria ești Oamenilor
din tura comunistului Maier loan de Ia secția combustibil a termocentra
lei Paroșeni le radiază fata. Cu toate greutățile pe care le creează iarna, 
ei asigură descărcarea la timp a vagoanelor de cărbune. Seară închinată
Pentru
salvarea
unei vieți

E coapte tîrzie și cîțiva oameni 
în halate albe stau aplecați deasu
pra mesei de operație. Starea bol
navului Tubulcea Constantin, un 
copil diu Vulcan, este gravă — un 
șoc hemoragie manifestat prin rup
tură de splină și fractură la calota 
craniană. I se făcuse o scurtă rea
nimare apoi anestezia. Medicii Far- 
kaș Mihai, Saraoilă Ibn și Baiint 
Ion de la Spitalul uniiicat Petro 
șani se înțeleg dintr-o privire că e 
momentul să treacă la punctul cri
tic al intervenției pentîu salvarea 
bolnavului. Și aceasta cît mai repe
de, altfel starea pacientului se în
răutățește. In numai citeva minute

surorile Roșu Sofia șl Fllip Adria
na ii anunță că totul e pregătit pen
tru începerea celui mai dificil lu
cru, de care atîrnă viața bolnavu
lui — operația. In camera a cărei 
culoare predominantă este albul 
se percepe sunetul metalic al 
instrumentelor chirurgicale. Cei trei 
oameni se zbat să salveze viața a- 
menințală a altui ora. Și cu orice 
preț vor să cîștige el. Minutele se 
scurg cu repeziciune. Dar nimeni 
nu-și consultă ceasul... La capătul 
acestui moment de încordare, din
colo de miezul nopții, medicii ră
suflă ușurați. Broboane de sudoare 
sint dovada muncii lor încordate, 
a patosului cu care s-au dăruit sal
vării vieții unui om. Pacientul este 
transportat in salon. Mai sint cîte- 
va ore pină la zorii zilei. Toți oa- 
mea!i se .odihnesc, insă aici munca 
continuă. Cel operat trebuie supra 
vegheat cu atenție.

A doua ' zl Tubulcea Constantin 
s-a simțit mai bine. Operația reușise.

lui Eminescu
Un public numeros a 

participat, la Casa de 
cultura a sindicatelor 
din Petroșani, la 
literară închinată 
lui nostru poet 
Eminescu de la 
rui naștere s-au
nit 113 ani. După o
scurtă evocare a vieții, 
și activității poetului
prezentată de proi. Cor
nel Hogman, tovarășii

seara 
mare- 
Mihai 

a cd- 
împli-

Carmen Tăutu, Ștefan 
Iliescu, Violeta Berbiuc, 
Lili Urseanu și Vasile 
Hașeganu, adori ai Tea
trului de stat, au reci
tat citeva din cele mai 
irumoase poezii emines
ciene. Au fost prezen
tate. de asemenea, o se
rie de dialilme care au 
întregit ilustrarea per
sonalității celui mai ma
re poet român.

IN PAGINA A II-A :

Comercianta din Dllja Marc
să
Să

cu zi. Cit

drumul accesibil de 
iar acum e foarte 
se mai poată apro-

Nu are. făină, nu are

și foarte
iNu și-a

picioarele noastre in- 
Am urcat cu toții, 
de oameni. S-a găsit 
și ,,omul cu inițiat i-

# Măsuri cuprinzătoare 
pentru realizarea ritmică a 
planului.

zd taxatoare. S-a miluit de noi 
șoferul și a oprit în stafie. 
N-am greșit : șoferului i-a fost 
milă de 
ghetate. 
vreo 20 
imediat
vd“. linul dintre călători S-a 
postat lingă șoier și a strigat : 
„trimiteți banii pentru bilete". 
Oamenii au trimis. Care a 
vrut, care nu... N-a cerut Nițâ 
/acesta e numele 
FI a băgat irumușel 
buzunar Să se tot ii

■ 2 țuici lierte. mai 
Niță, ne-ai luat din 
nu ne degere 
frig. Dacă tot te duceai ta ga
ra) de ce n-ai luat șt taxa
toarea ? Sau dacă n-ai luat-o 
și ne-ai luat pe noi să nu mai 
tremurăm de irig 
mai murdărit pe 
zău, nu merita.

șoferului), 
mina in 
strins de 
mult 
stație 

picioarele

nu. 
să 
de Simpozion cinematografic

rfe ce 
miini ?

te-ai
Că

C.

Astăzi, la ora 18, la cinematograful „7 Noiembrie" 
din localitate are loc un simpozion pe marginea fil
mului „Dragostea unei blonde". Inițiat de Comitetul 
orășenesc pentru cultură si artă Petroșani în cola
borare cu comitetul orășenesc U.T.C. și secția cine- 
malografică la simpozion isi dau concursul prof. 
Maria Verzan și juristul Iile Gheorghiu.

Pină in luna septembrie a 
anului trecut la alimentara 
din Dilja Mare era qestio- 
nar și vinzător un bărbat.. 
Un tinâr necugetat . care a 
produs' haos în activitatea 
de aprovizionare și deservire 
a locuitorilor comunei cu 
produsele solicitate. Oamenii 
au reclamat comportarea lui 
și, drept urmare, a fost în
locuit. Iluzie deșartă pentru 
dîljeni. Noua numită in func
ția de gestionar și vînfcătoi 
— tînăra ' Bradu - Elena — 
le-a înșelat foarte curînd aș
teptările. Femeie despărțită
dar nedivortată de soț, fire 
aventurieră și șperțară — ea 
a intrat repede in dizgrația 
locuitorilor. Deschide și 
chide unitatea 
dictează inima; 
cumpărători cu 
re hîrtia nu le
chefuri tîrziu în noapte, în 
compania unor bărbați, in 
localul alimentarei; nu apre-

în-
după cum ii 
ii jignește pe 
vorbe pe ca- 
suportă; face

vizionează magazinul la timp 
și cu mărfurile trebuincioase 
populației; duce o viată imo- , .......
raiă care are repercusiuni în servească la 
munca ei de zi 
despre igiena unității... este 
de nedescris. Curățenia ma
gazinului se află într-o situa
ție deplorabilă. .Murdărie în 
rafturi, mizerie pe j;os, res
turi de produse pe jos, frig, 
în unitate, mărfurile în dezor
dine ca într-o . casă părăsită.

Am fost zilele trecute oasr 
pete al acestui magazin.. Am 
întrebat-o pe - vînzătoarea 
Bradu ce cauze- generează . 
dezordinea din unitate și mo
dul său. defectuos de muncă, 
dacă are mărfuri suficiente 
sau îi mai trebuie ceva. Pur
ta o haină întoarsă (ca la 
circ — nu exagerez de ioc), 
servea cu mîinile murdare, 
$i din cînd în cînd și le în
călzea suflînd în ele. „Mai 
bine mor de frig decît să 
fac focul. An mirfuri destule.

Dacă-mi trebuie îmi aduc 
singură de la oraș. Nu mă 
prăpădesc". Și continua 

repezeală, 
încaseze în plus, să dea in 
minus, să insulte cumpărăto
rii. Cert este că magazinul, 
pe lîngă faptul că este foar- 

. te murdar, este
slab aprovizionat.
adus marfă cît a fost timpul 
bun și.
mașină, 
greu să 
viziona.

. mălai, nu are nici măcar sare 
la pachet. Dar cite nu are... 
lipsă. Locuitorii din Dîlja 
sînt foarte intrigați de modul 
ei de muncă și de compor
tare. Prietenă bună cu 
de Turt și cu coniacul, 
mă cu diferiți 
zătoarea Bradu

bărbați, 
Elena a

țuica 
inti- 
vîn- 

alras

D. GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-0)
I.
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Imperativul celui 

de al treilea an 

al cincinalului

Ing. PIINIȘOĂRÂ TITUS 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid 
Petroșani

In acest an, al treilea al planului cincinal, 
obiectivul primordial ce stă în fata organelor 
și organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C., a 
conducerilor tehnico-administrative este luarea 
tuturor măsurilor care să asigure aplicarea pre
vederilor hotărîrilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. și ridicarea muncii fiecărui colectiv.

In unitățile economice din Valea Jiului, anul 
1967 s-a încheiat în general cu rezultate care 
au constituit o bază pentru trecerea la ritmu
rile susținute de creștere a sarcinilor de plan 
din acest an. Ca urmare a muncii desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, de sin
dicale, organizațiile U.T.C., de colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni pentru aplica
rea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea

al partidului, ale plenarelor Comitetului Cen
tral, s-a reușit ca la principalii indicatori și la 
produsele de bază sarcinile planului anual să 
fie îndeplinite și chiar depășite. S-a livrat eco
nomiei peste plan, pe ansamblul industriei ora
șului, o producție marfă vîndută și încasată 
în valoare de 36,9 milioane lei; indicele de 
plan privind productivitatea muncii în industrie 
a fost îndeplinit în proporție de 104,2 la sută, 
obținîndu-se economii suplimentare la prețul 
de cost și beneficii peste plan.

Merită evidențiată activitatea economică bu
nă a colectivelor de muncă de la E. M. Lupeni, 
I.E.C. Paroșeni, I.I.S, „Viscoza", E. M. Petrila. 
E. M. Uricani, E. M. Lonea, U.R.U.M. Petroșani, 
I.O.I.l., Complexul C.F.tt. și din alte unități.

Au realizat produse peste plan și alte unități 
cum sînt: I.F. Petroșani, I.P.P.F. „Jiul", prepa- 
rațiile Lupeni și Petrila.

S-au obținut rezultate pozitive și in activita
tea de investiții. Sarcinile de plan la lucrările 
miniere subterane au fost depășite cu aproape 
21 milioane lei, la lucrări hidrotehnice cu a- 
proape 4 milioane lei; Ia I.E.C. Paroșeni s-au 
executat lucrări de investiții în plus de a- 
proape 4 milioane lei; planul de construcții 
social-culturale a fost realizat integral.

Făcînd bilanțul acestor succese este necesar 
să evidențiem principalele concluzii ce se des
prind din munca desfășurată în anul trecut, 
direcțiile și problemele importante spre care 
trebuie să ne îndreptăm atenția in 1968.

Ritmic stătea 
realizării 
planului — 
cerinfă de 
prim ordin

O primă concluzie care șe des
prinde este aceea că, deși planul 
pe 1967 a fost îndeplinit în toate 
întreprinderile, activitatea de pro
ducție nu s-a desfășurat ritmic și 
în condiții normale în toate uni
tățile. Este cunoscut, de exemplu, 
că la exploatările miniere (cu ex
cepția E. M. Lupeni și E. M. Pe
trila) s-a creat în trimestrul IV o 
situație anormală, înregistrîndu-se 
mari rămîneri în urmă care au 
cerut eforturi deosebite pentru 
realizarea planului pe C.C.V.J. Cel 
mai mult au diminuat realizările 
pe bazin rămînerile în urmă în
registrate la exploatările miniere 
Aninoasa și Vulcan. Nu se poale 
nega ca la E. M. Aninoasa nu au 
fost și greutăți legate de schim
barea transportului la complexul 
sud și ca la E. M. Vulcan crește
rea de plan nu a cerut eforturi. 
Dar la ambele exploatări, după 
cum a reieșit din analizele făcute, 
nu au fost nici pe departe epui
zate măsurile și posibilitățile de 
preîntîmpinare și învingere a greu
tăților.

Aceste stări de lucruri sînt o 
consecință și a slabei urmăriri din 
partea organelor și organizațiilor 
de partid respective a modului în 
care conducerile tehnico-adminis
trative asigură condiții corespun
zătoare desfășurării normale a ac
tivității, a controlului ineficient și 
a lipsei de operativitate în inter
vențiile pentru redresarea situației. 
De fapt aceste aspecte au fost ca
racteristice în luna decembrie la 
majoritatea exploatărilor miniere.

Activitatea nu s-a desfășurat rit
mic în cursul anului trecut nici în 
cadrul Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. și a Grupului 
nr. 2 construcții al T.R.C.H. Am
bele unități nu au folosit din plin 
— în special din lipsă de mate
riale — timpul optim de construc
ții, iar în ultimul trimestru al a- 
nului trecut au fost necesare efor
turi mari pentru realizarea planu
lui. Conducerile șantierelor nu au 
depus din timp toate insistențele la 
forurile tutelare pentru asigurarea 
unei aprovizionări ritmice, iar în 
unele cazuri organele și organiza
țiile de partid din aceste unități 
au acceptat justificările, s-au „îm
păcat" cu situația existentă.

Vorbind de îndeplinirea în con
diții normale a planului, trebuie 
să subliniem că aceasta înseamnă,

MĂSURI CUPRIN
ZĂTOARE
PENTRU
REALIZAREA RIT
MICĂ A PLANULUI

în ultimă analiză, asigurarea rea
lizării lui în mod ritmic la fiecare 
loc de muncă și la fiecare produs. 
Or, sub acest aspect, în anul tre
cut au existat o serie de deficien
țe. La exploatările miniere un nu
măr destul de mare de sectoare și 
brigăzi de producție nu și-au rea
lizat integral planul; la I.F. Petro
șani planul sortimental n-a fost în
deplinit; preparatia Coroești a ră
mas sub plan la cărbunele spălat, 
iar I.O.I.L. nu a livrat o cantitate 
însemnată de agregate de carieră.

Din această situație decurge ne
cesitatea ca organele și organiza
țiile de partid din întreprinderi și 
de pe șantiere să se ocupe per
manent de cunoașterea aprofunda
tă a realității din unitățile respec
tive, să dea atenția cuvenită tutu
ror sectoarelor de activitate, indi
ferent de pondere și probleme, să 
sesizeze înainte de toate ceea ce 
este esențial, fără a neglija și ce
lelalte activități care își au și ele 
însemnătatea lor. Organele și or
ganizațiile de partid trebuie să a- 
dopte o poziție militantă, combati
vă și în cunoștință de cauză față 
do problemele care se ivesc, să 
determine la conducerile tehnico- 
administrative, la fiecare muncilor, 
tehnician și inginer răspunderea 
pentru îndeplinirea nu 
planului, ci în condiții 
la toate sortimentele.

Pentru o 
disciplină 
fermă

Una din problemele 
importante este întărirea discipli
nei sub toate aspectele ei și la 
toate nivelele. Documentele adop
tate de Conferința Națională a 
P.C.R. scot pregnant în evidență 
faptul că la baza înfăptuirii cu 
succes a complexului de măsuri 
stabilite privind perfecționarea e- 
conomiei și a întregii vieți sociale 
va trebui să stea o disciplină ri
guroasă, respectarea neabătută a 
îndatoririlor de producție.

In cadrul întreprinderilor, șan
tierelor și instituțiilor din Valea 
Jiului s-au întreprins acțiuni poli
tice și administrative pentru apli
carea prevederilor Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reglementarea 
programului de lucru și întărirea 
disciplinei. Ceea ce s-a făcut pînă 
acum nu satisface însă cerințele 
astfel ca fiecare salariat să-și jus
tifice locul pe care-1 ocupă în cîm- 
pul muncii. Mai sînt cazuri de sa- 
lariați/ care ,nu-și fac pe deplin da
toria, în unele unități numărul de 
absențe nemotivate, întîrzieri de 
la lucru, învoiri și concedii fără 
plata se menține ridicat ceea ce 

oricum a 
normale și

cele mai

provoacă pierderi considerabile. 
Dacă la exploatările miniere s-ar 
fi redus anul trecut absențele mo
tivate și nemotivate cu numai 50 
la sută, se putea extrage o pro
ducție do cărbune în plus de circa 
32 000 tone. Trebuie menționat că 
în trimestrul IV indicele de uti
lizare a fondului maxim de timp 
disponibil a scăzut la C.C.V.J., 
I.E.C. Paroșeni și I.O.I.L. sub me
dia pe an.

In anul care s-a scurs, numărul 
accidentelor de muncă în unele u- 
nități s-a menținut ridicat. Acestea 
se datoresc în primul rînd tot în
călcării grave a ' disciplinei, a 
N.T.S.

Viața demonstrează că acolo unde 
organizațiile de partid nu urmă
resc cu consecvență aplicarea mă
surilor, manifestă o slabă exigență 
față de modul în care comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii res
pectă disciplina, acolo este greu 
să se pună treburile la punct. Ac
tivitatea organizațiilor de partid, 
sindicatelor, organizațiilor U.T.C., 
conducerilor tehnico-administrative 
să fie astfel conjugală îneît mun
ca politică, formele obștești de in
fluențare a conștiinței și măsuri
le administrative să conducă Ia o 
disciplină fermă.

1

Organizarea 
științifică — 
o acțiune 
dinamică, 
permanentă !

O problemă majoră care s-a pus 
anul trecut la ordinea de zi în în
treprinderi și pe șantiere a fost ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii. In cadrul a- 
cestei acțiuni s-au efectuat o seamă 
de studii importante, au fost găsite 
și aplicate soluții care au pus în va
loare rezerve interne ; în cadrul ei 
s-au aplicat și măsurile de mai bu
nă folosire a programului de lucru 
și întărire a disciplinei. O activi
tate mai susținută s-a desfășurat în 
acest sens la I.E.C. Paroșeni, „Vis
coza" Lupeni, E.M. Lupeni, E.M. U- 
ricani și în alte unități.

Dar, după un început bun, în 
cele mai multe unități acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii a înregistrat o anumită 
stagnare, unele studii au fost în- 
copciate în dosare iar soluțiile pen
tru care s-au cheltuit multă activi
tate și gîndire creatoare au rămas 
pentru... arhive.

Organizarea științifică a produc
ției și a muncii trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă a or
ganelor și organizațiilor de partid, 

a conducerilor tehnico-administrati
ve, a fiecărui salariat. Perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii este o acțiune permanentă, di
namică. Primelor studii trebuie să 
li se adauge altele în raport cu 
noile modificări survenite în condi
țiile producției, și ceea ce este mai 
important, fiecare măsură, fiecare 
soluție stabilită să se materializeze, 
să aibă eficiență. Organele și orga
nizațiile de partid trebuie să con
ducă concret această acțiune în 
noul an în care am intrat, să mobi
lizeze cadrele cele mai pregătite 
pentru ca organizarea producției 
și a muncii să răspundă sarcinilor 
reieșite din documentele Conferin
ței Naționale a partidului.

Caracteristica principală a planu
lui pe 1968 este asigurarea în cea 
mai mare parte — și în unele uni
tăți integral — a sporului produc
ției industriale pe seama creșterii 
productivității muncii, rentabiliza
rea fiecărei întreprinderi, a fiecărui 
produs în parte, realizarea exem
plară a sarcinilor pentru export.

Toate forjele 
pentru 
realizarea 
planului 
pe noul an

Creșterile de producție prevăzute 
pentru acest an, realizarea celor
lalți indicatori calitativi — produc
tivitatea, economii la prețul de cost, 
beneficii — se vor putea asigura în 
bune condiții printr-o activitate de 
producție ritmică. Or, în prima de
cadă a lunii ianuarie planul de pro
ducție nu a fost realizat de către 
colectivele exploatărilor miniere, 
înregistrîndu-se pe C.C.V.J. o ră- 
inînere în urmă de peste 9 000 to
ne de cărbune brut. Nu s-a realizat 
integral planul decadal nici la I.F. 
Petroșani.

La activitatea de investiții este 
prevăzut a se realiza un volum im
portant de construcții-montaje atît 
ca fonduri (peste 700 milioane lei 
pe ansamblul orașului) cît și ca o- 
biective. Pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de investiții — 
unde criteriul principal de aprecie
re a activității este scurtarea ter
menelor de punere în funcțiune a 
lucrărilor și atingerea parametri
lor proiectați la obiectivele indus
triale — este necesar ca în trimes
trul I să se lucreze pe șantiere în 
același ritm în care s-a lucrat 
in lunile de vîrf din trimestrul 
IV, să fie concentrate forțele

umane și materiale pe obiective 
importante, să se evite irosirea lor 
pentru, a se realiza in perioada ia
nuarie—martie 25 la sută din pla
nul valoric și fizic anual.

Preocupîndu-se de asigurarea în
deplinirii ritmice a planului, orga
nele și organizațiile de partid, sin
dicatele, organizațiile U.T.C., con
ducerile tehnico-administrative tre
buie să acorde o atenție deosebită 
realizării și depășirii sarcinilor la 
producția marfă vîndută și încasa
tă, reducerii consumurilor specifi
ce de materii prime, materiale, e- 
nergie și combustibil (îndeosebi 
de metal, lemn de mină, ciment, 
materiale deficitare), folosirii ra
ționale a mașinilor, utilajelor, ins
talațiilor, a forței de muncă și a 
timpului de lucru, respectării pla
nului tehnic, a programului de re
vizii și reparații. Măsurile politice 
și tehnico-organizatorice care se 
iau trebuie să ducă la creșterea în 
ritm susținut a productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea cheltuielilor de pro
ducție la 1 000 lei producție marfă, 
realizarea de economii și beneficii 
peste plan, îndeplinirea și depăși
rea planului de export, respectarea 
exemplară a prevederilor contrac
tuale.

O acțiune 
de mare 
importanță 
politică și 
organizatorică

In aceste zile are loc o acțiune 
de mare importanță politică și Or
ganizatorica pentru mobilizarea cu 
succes a colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri la îndeplini
rea exemplară a planului 1968, pen
tru punerea în valoare a rezerve
lor de depășiri a lui — adunările 
generale ale salariaților (iar în în
treprinderile mari ale reprezentan
ților salariaților) care trebuie să 
joace, așa cum se subliniază în do
cumentele Conferinței Naționale, un 
rol tot mai activ în \ iața întreprin
derilor. Organele și organizațiile 
de partid au datoria de a acorda o 
atenție deosebită acestor adunări. 
Ele nu sînt simple consfătuiri de 
producție, ci instituții ale orînduirii 
noastre socialiste, unde conducerile 
tehnico-administrative raportează 
colectivelor de salariați despre ac
tivitatea depusă, iar oamenii mun
cii își afirmă inițiativa creatoare, 
răspunderea față de situația econo
mică financiară a întreprinderii în 
care lucrează.

Toata atenția trebuie acordată 
pregătirii temeinice a materialelor 
care se prezintă în aceste adunări ; 
dările de seamă, rapoartele, planu
rile de măsuri tehnico-organizatori
ce. Aceste materiale trebuie să fa
că o analiză critică și autocritică a 
activității pe 1967, să prevadă mă
suri tehnico-organizatorice care în- 
tr-adevăr să ducă la perfecționarea 
continuă, pe baze științifice a or
ganizării producției și a muncii, să 
evidențieze posibilitățile reale de 
depășire a planului. Aceeași atenție 
este necesar să se acorde elaboră
rii proiectelor de contracte colecti
ve.

Istoricele documente ale 
Conferinței Naționale au creat 
un puternic spirit de emula
ție, de avînt creator, ele mo
bilizează comuniștii, pe toți 
oamenii muncii la eforturi sus
ținute, conștiente, pentru va
lorificarea cit mai deplină a 
avantajelor pe care le oferă 
economia noastră socialistă, 
pentru 'îndeplinirea și depăși
rea prevederilor planului cin
cinal. Constituie o problemă 
de mare răspundere și pres
tigiu pentru organele și orga
nizațiile de partid, de sindi
cat și U.T.C., pentru colecti
vele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din Valea Jiului 
sporirea aportului lor la în
florirea României socialiste 
prin îndeplinirea exemplară a 
planului pe anul 1968 în toate 
unitățile, la toți indicatorii si 
la toate sortimentele, prin 
valorificarea de noi rezerve 
care să asigure o activitate e- 
conomică tot mal eficientă.



STEAGUL ROȘU

Oglindă vie a 
și viitoarei
(Urmare din pag. 1)

Din punct de vedere economic, 
alea Jiului va cunoaște o crește

re considerabilă a producției de 
cărbune care în anul 1970 va atin
ge cifra de 8,5 milioane tone. De 
asemenea, planul urbanistic preve
de investiții de sute de milioane de 
Iei ceea ce înseamnă alte mii de a- 
partamente, noi unități social-cul- 
lurale care vor face ca localitățile 
noastre să îie mai frumoase, cu un 
aspect mai atrăgător.

Organele noi, municipale, ce se 
vor crea, dispunind de plan și bu
get propriu vor avea competințe 
largi în conducerea treburilor de 
stat și obștești, în rezolvarea ope
rativă și cu maximum de eficiența 
a problemelor economice, social-

prezentei 
dezvoltări

culturale și edilitar-gospodărești. A» 
ceasta va duce, cu siguranță, la 
dezvoltarea in continuare a Văii
Jiului care va deveni astfel un pu
ternic centru urban, cu o personali
tate și specific propriu, cu o viață 
social-economică lot mai intensă.

Exprimîndu-mi deplina adeziune 
față de propunerile Comisiei cen
trale de partid și de stat cu privire 
la organizarea județelor și muni
cipiilor îmi exprim totodată și 
ferma convingere că acestea răspund 
intru lotul rezolvării sarcinilor tot 
mai complexe ce le ridică cons
trucția socialistă din patria noastră.

CALENDARUL ZILEI
17 ianuarie

DESERVIREA BRIGĂZILOR DE MINERI - 
la nivelul sarcinilor noi, sporite

să-1 imite pe maestrul Iozefini 
intr-ale exhibițiilor. In timp ce 
Ponceac loan se afla la ser
viciu, lui Ghenți Petru din 
Lupeni i-a venit o idee năs
trușnică : să bage un pic de 
spaimă în soția acestuia. S-a 
an< >piat tiptil-tiptil de ușa lo
cuinței Iui Ponceac și dintr-o 
clipită a înregistrat toată „miș
carea" dinăuntru. Pe unde ? 
Pe gaura cheii. A fugit afară, 
a bătut din palme și-n mînă 
i-a apărut o sticlă de bere pe 
care a proiectat-o în geamul 
locuinței lui Ponceac. Apoi 
„Iozefini" a lual-o la sănătoa
sa (laș „maestrul" ăsta !). Nu
mai că femeia speriată, împre
ună cu Narița loan și încă 
doi vecini au pornit pe urmele 
Iui. Văzîndu-se Ia strîmloare, 
unde credeți că s-a ascuns „Io
zefini" ? Lingă un milițian ca
re, auzind despre ce-i vorba, 
a. fost destul să întindă mina 
ș> să-1 ia de guler.

Așadar, a băgat-o pe mîne- 
că „Iozefini"...

Intre rubedenii
Stoica Petru e rudă cu Stoi-

I
I
1
1
I

I
I
I

1897 — A murit Pavel Zăgănes- 
cu, conducătorul detașamentului de 
pompieri care a luptat împotriva 
trupelor turcești sosite în tară să 
înfrîngă revoluția de la 1848.

1958 — 10 ani de la intrarea în 
funcțiune a ciclotronului românesc 
cu o putere de 12 500 000 electroni- 
volți.

1950 — A fost creat Partidul Co
munist din Bolivia.

1961 — A fost asasinat Patrice 
Lumumba, erou national al Con- 
goului.

1945 — Eliberarea orașului Var
șovia de sub ocupația hitleristă.

(Urmare din pag. 1)

goale, tehnicianul Bulondut Mircea 
a propus ca orizontul IX mediu, 
afectat exploatării stratului 3, blo
cul 1, aflat în curs de amenajare să 
fie prevăzut cu transport pe benzi 
de cauciuc. Acest nou sistem de 
transport, pe cale de extindere în 
industria noastră minieră, va crea 
condiții pentru îndeplinirea ritmică 
a planului celui mai mare sector al 
minei Aninoasa — sectorul I.

O propunere de mare eficiență 
economică făcută cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan aparține mi
nerului Dumitru Octavian. Pornind 
<Le la constatarea că pe galeriile 
.minei se găsesc cantități mari de 
elemente metalice de susținere de
formate, a căror folosire necesită 
reprofilare, el a cerut să se intro
ducă în subteran, în cadrul secto
rului I, o mașină de reprofilat ar
mături. El a arătat că aplicarea a- 
cestei măsuri va contribui la des
congestionarea transportului subte
ran, la eliberarea galeriilor, la în
lăturarea cheltuielilor făcute cu 
scoaterea lor la suprafață pentru 
reprofilare și introducerea din nou 
în subteran. Această propunere vi
ne în sprijinul luptei pentru eco
nomisirea metalului.

Retine atenția propunerea mais
trului miner Cercau Alexandru din 
sectorul IV care a arătat necesita
tea organizării unei echipe pentru 
transportul utilajelor din subteran 
la suprafață și invers. O echipă spe
cializată in asemenea transporturi 
ar contribui la economisirea forței 
de muncă, la prevenirea accidente
lor care survin frecvent la aseme
nea transporturi făcute de oameni 
aleși la întîmplare.

Abatajele cameră dețin ponderea 
cea mai mare în întreaga producție 
a minei Aninoasa. Analizînd căile 
de ridicare a productivității muncii 
în aceste abataje, tovarășul Blag 
Vasile a cerut ca prelungirea trans
portoarelor la aceste locuri de 
munca să se facă cu scocuri scur
te. Aceasta va permite prelungirea 
transportoarelor după fiecare puș- 
care ceea ce creează condiții pentru

de adus în aceeași zi cu mașinile-, 
în timp ce la lemnul uscat, care 
există în depozit, nu se poate a- 
junge din cauza gospodăririi neco- 
respunzătoare a materialului lem
nos și a dezordinii în depozit.

Observațiile critice, propunerile 
făcute reprezintă o importantă con
tribuție la organizarea superioară a< 
procesului de producție. Ele sînt o 
vie expresie a hotărîrii colectivu
lui minei de a munci mai bine, de 
a ridica activitatea economică a 
minei la nivelul exigentelor puse 
de Conferința Națională a partidu
lui. Aplicarea lor oferă un cîmp 
larg de activitate, de initiative crea
toare în direcția organizării științi
fice a producției și a muncii, de 
măsuri concrete care să aibă drept 
rezultat îndeplinirea ritmică și la 
toți indicatorii a planului pe 1968.

ca Luca. Amîndoi locuiesc în 
Banița. Intr-una din zile s-au 
hotărît să meargă la o petre
cere în satul Boțoni. Și-au dat 
și întilnire. In casa lui Stoica 
Petru. Aici la un pahar, Petru 
a avut ideea năstrușnică de a 
schimba între ei nevestele. 
Dar Luca a făcut pe ageamiul, 
incercînd să se sustragă de la 
propunerea lui Petru. Atunci 
gazda l-a dat pe ușa afară și 
i-a scos cu o piatră opt dinți 
din gură. La petrecere nu s-au 
mal dus. Luca a trebuit să 
meargă ia spital, iar Petru Ia... 
tribunal. Să plătească „exi 
tracția".

1

I 
I

Ce faci, tată?
De cîțiva ani de zile doi 

copii se întreabă cu ochii în
lăcrimați : ce faci, tată <■' Ta
tăl lor, Duncea Vaier din Lu
peni face multe. Insă ce nu 
trebuie. După 10 ani de căs
nicie cu Duncea Elisabeta și-a 
găsit o altă cale spre fericire, 
drumețind împreună cu sora 
de caritate Metehoiu Maria. 
Cum s-a înfiripat această dra
goste tîrzie ? La început cu 
ușurelul, prin „bunăvoința" 
concetățenilor săi Fudor Irina 
șj Dă mines cu Viorel care le-au 
oierlt chiar și apartamentul. 
A adus-o pe concubina și a- 
casă. Azi, Metehoiu este pen
tru el ființa cea mai cumseca
de. cinstită etc., etc.

I

In fine ne
Ce faci Duncea 
copiii Și solia 
Dar dumneata 
te; cum stai 
cantate ?

întrebăm și noi : 
Vaier ? Iți iași 
pe drumuri ? 

•.<. ră de carita- 
cu adevărata

Rad Gheorghița, din clasa a Vl-a, se numără printre cei mai buni
elevi ai Școlii generale nr. 3 Paro.șeni. Note în catalog.- 9 și 10. 

Iată-1 la o oră de geometrie.

TELEVIZIUNE
Miercuri 17 ianuarie

18,00 Telecronica economică.
18.30 Pentru copii: Micii meșteri mari.
10,00 Clubul tinereții: „O clipă cit viata".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Interpretul preferat : Mezzosoprana Zenaida Pally.
20.15 Transfocator.
21,00 Avanpremiera.
21.15 Tele-cinemateca : „Jezebel".
22,55 Telejurnalul de noapte
23,05 Închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
Joi 18 ianuarie

PROGRAMUL / : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 5,50 
Jurnal agrar-, 6,00—8,25 Muzică și 
actualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microion, melodia preiera- 
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 Jocuri populare. 
10,10 Curs de limba germană; 10,45 
„Mai mlndră țara noastră crește 
— program de cîntece-, 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Cronica econo
mica; 11,15 Recital de operă Magdq 
lanculescu; 11,30 Cîntă Vali Mano- 
iache și formația Hor ia Mocules- 
cu-, 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Cîntece și jocuri populare-, 12,15 
Buletin de știri; 12,20 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal.
Buletin meteorologic-, 12,55 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,50 Muzică ușoară inter
pretată la chitară; 15,00 Buletin de

știri. Buletin meteo-rutier-, 15,05 
Melodii populare interpretate la 
vioară de Alexandru Țitruș-, 15,15 
Cărți care vă așteaptă; 15,40 Mu
zică ușoară de Ion Vasilescu-, 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic-, 16,30 Răspunderi sporite, 
decizii competente-, 17,10 Antena 
tineretului-, 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cronica economică; 18,15 
Caleidoscop muzical; 18,30 Rad io
ane hetă; 19,00 Radiogazeta de sea
ră-, 19,30 O melodie pe adiesa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri-, 20,05 Radio-magazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Oa
meni de seamă : Nicolae Bălcescu-, 
21,00 Expoziție de muzică ușoară-, 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Cîntă Brenda 
Lee; 22,30 Moment poetic; 22,50 In- 
tilnire cu jazz-ul; 23,30 Muzică de 
dans: 24,00 Buletin de știri-, 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere iti orele 1,00-, 

2,00; 3,00 și 4,00.

extragerea a cîte două fîșii pe 
schimb pe fiecare aripă de abataj 
cameră.

Zeci de participant! la dezbateri 
au subliniat că principala condiție 
pentru redresarea producției minei 
Aninoasa, pentru realizarea cu suc
ces a indicatorilor planului pe 1968 
este deservirea corespunzătoare a 
brigăzilor de mineri. Șeful de bri
gadă Cristea Aurel din sectorul I 
a cerut ca fiecare abataj să aibă 
un stoc de material lemnos pentru 
cel puțin opt ore. In abatajele fron
tale cu susținere metalică — a ară
tat minerul Ispas Mihai — lipsesc 
uneori funiile pentru tavanul arti
ficial din plasă metalică, aparatele 
de pretensionat stîlpi, împingătoa- 
rele cu aer comprimat. Aceasta cau
zează pierderi mari de timp, un 
consum mare de muncă manuală 
care diminuează randamentele. To
varășul Marc Ioan a arătat că une
ori se pierde timp pentru reparații 
mărunte la utilaje din cauză ca unii 
lăcătuși sau electricieni nu au tru
se de scule. Tovarășul Solcan Io
sif a cerut să se ia măsuri de îmbu
nătățire a deservirii abatajelor cu 
burghie de mină, cu flori de sfre- 
del, deoarece ascuțirea sau schim
barea acestora nu este organizata 
și minerii pierd mult timp.

Mulți mineri s-au declarat nemul
țumiți de faptul că se aduce în aba
taje pentru susținere lemn verde. 
Se introduce în mină lemnul ver-

STAREA VREMII

schimb, minima

In cursul zilei 
de ieri procesul 
de Încălzire a 
aerului u conti
nuat. La Petro
șani, temperatura 
aerului a oscilat 
intre plus 1 grad 
și plus 4 grade. 
La Paring, in 

de ieri a fost de
minus 5 grade iar maxima n-a de
pășit valoarea de minus 4 grade. 
Au căzut precipitații sub formă de 
ploaie și lapoviță la Petroșani și 
sub formă de ninsoare la Paring. 
Aici grosimea stratului de zăpadă 
a crescut la 110 cm.

Pentru următoarele 24 de ore
vremea va continua să fie umedă. 
Cerul va ii mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații slabe.

Casă de refugiu 
lîngă
Tăul Pietrele

In orice anotimp o cabana sau o 
casa de refugiu este binevenită 
pentru excursioniștii plecați să stră
bată crestele masivului Retezat. In 
apropiere de Tăul Pietrele, la o al
titudine de 1 750 m deasupra nive
lului mării, a fost construită o casă 
do refugiu. Ea se compune dintr-o 
bucătărie, dormitoare și anexele 
necesare, putînd să adăpostească 
în orice anotimp peste 30 de ex
cursioniști. Pentru cei veniți să va
dă lacul Bucura și Pietrele ea cons
tituie cel mai apropiat adăpost. Și 
cel mai sigur, totodată.

Comercianta 
din 
Dîlja Marc

(Urmare din pag. 1) 

în mrejele iubirii ei pe me
canicul de compresor Muce
nic Viorel care, pentru a-i 
satisface plăcerile, își mal
tratează soția, copilul de 9 
ani și părinții, terorizează pe 
cetățenii satului pentru fap
te minore și chiar imaginare.

In scurtul meu popas la 
Dîlja Mare am discutat cu 
multi, cu foarte multi locui
tori. Toți, dar absolut toți, 
și-au mărturisit nemulțumirea 
despre vînzătoarea Bradu E- 
lena și despre zmeul zmei
lor Mucenic Viorel. Ei și-au 
manifestat dorința, care este 
și propunerea noastră, ca ea 
să fie mutată intr-un alt loc 
de muncă, în altă parte decît 
la Dîlja Mare. Cit mai de
parte de cei cărora le-a creat 
greutăți, cit mai departe de 
simpalizanții ei — asta pen
tru liniștea familiilor acesto
ra. Sigur că nu-i prea ușor 
sa găsești imediat un înlo
cuitor care să accepte Dilja 
și care să fie și bun comer
ciant, bun gospodar și mai 
ales OM. Dar situația actuală 
a magazinului alimentar din 
Dîlja Mare nu mai poale fi 
tolerată.

Am adus Ia cunoștința con
ducerii O.C.L. Alimentara 
activitatea și comportarea a- 
cestei femei care se joacă 
cu banii oamenilor și ai sta
tului, care-și dezonorează 
propria-i persoană și ener
vează niște oameni pașnici.

Ni s-a răspuns că într-un 
termen cît mai scurt vînză
toarea respectivă va fi înlo
cuită, că s-au luat măsuri 
de aprovizionare a magazi
nului alimentar din Dîlja 
Mare cu mărfurile necesare 
populației, chiar în actualele 
condiții grele de iarnă cînd 
drumul este inaccesibil pen
tru autovehicule.

Dîljenii așteaptă nerăbdă
tori această transformare. O 
așteptăm și noi.

' ANUNȚ : j
Redacția ziarului „Steagul 

roșu" ANGAJEAZĂ PRIN 
i CONCURS UN CORECTOR 

(CORECTOARE).
Condiții: Cel pu|ln studii 

medii, cunoașterea temeinică 
a orlograiiei limbii române.

Program de lucru : intre o- 
rele 16—24.

Salarizare : 1 100—1 300 lei
I lunar.

înscrierile se primesc pină 
simbătă 20 Ianuarie, iar con
cursul se va ține in ziua de 
22 ianuarie ora 10 la sediul 
redacției.
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Tovarășul Maxim Bcrghianu 
a sosit ia Praga

PRAGA 16 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite; 
Luni seara a sosit la Praga Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării din Repu
blica Socialistă România. La sosire, 
in gara centrală din Praqa, oaspe
tele roman a fost intimpinat de

CIPRU

Retragerea trupelor grecești continuă
NICOSIA 16 (Agerpres). — Uni

tăți navale ale marinei grecești au 
sosit în portul cipriot Famagusta 
pentru a participa la evacuarea 
restului trupelor grecești care se 
află pe insula Cipru. Această re
tragere are loc, după cum se știe, 
în. baza unui acord intervenit între

„Surveyor-?** 
va intra 
în „hibernare**

PASADENA 16 (Agerpres). 
Specialiștii de la centrul de 
cercetări spațiale din Pasade
na au anunțat că funcționarea 
micului excavator și a labora
torului de analiză chimică a 
solului lunar cu care este do
tată sonda lunară „Surve- 
yor-7", aselenizată lin la 9 ia
nuarie în apropierea crateru
lui „Tychou, a fost suspenda
tă. Motivul acestei suspendări 
îl constituie căldura excesivă 
de peste plus 125 grade C ca
re se înregistrează in prezent 
pe satelitul natural al Pămîn- 
tului. Se exprimă însă speran
ța ca miercuri după ce se vor 
răci, aparatele respective vor 
putea să-și reia activitatea, la 
semnalele prin telecomandă de 
pe Pămint. Camera de luat ve
deri, care a transmis pînă a- 
cum peste 9 000 de fotografii, 
funcționează cu intermitențe 
tot din cauza temperaturii ex
cesive.

Peste crteva zile, însă „Sur
veyor-?" va intra In așa-zisa 
perioadă de „hibernare11, oda
tă cu căderea nopții lunare 
care durează 15 zile, și cînd 
temperatura va scădea sub 100 
grade C.

Capriciile
Uragan asupra insulelor britani

ce și furtună în Marea Nordului, 
timp primăvăratec în Franța și în
dulcirea generală a temperaturi 
în Europa continentală, abundente 
căderi de zăpadă in Orientul A- 
propiat și Mediterana Orientală — 
acestea sînt capriciile unei ierni 
ciudate și ale extraordinarelor va
riații de temperatură.

In Marea Britanie, elementele 
naturii dezlănțuite au provocat 
moartea a 74 persoane și rănirea 
a sute de locuitori. Uraganul, care 
în ultimele ore s-a abătut în spe
cia] asupra Scoției, a provocat pa
gube considerabile. Viteza vîntu- 
lui a atins 250 km pe oră. Nume
roase clădiri au fost dărîmate, sute 
de arbori dezrădăcinați. Pilonii de 
electricitate smulși de uragan au 
privat de electricitate orașul Glas
gow. In Țara Galilor și în sudul 
Angliei nivelul apelor a crescut în 
urma ninsorilor abundente. Nume
roase sate au fost izolate, iar tre
nul ce leagă Londra de Bristol a 
fost suspendat în urma inundării 
unui tunel.

In Marea Nordului, iurtuna, stîr- 
nită noaptea trecută, continuă să 
sufle cu violență. O puternică ma
ree s-a semnalat de-a lungul cbas--

Qldrich Cemik, președintele Co
misiei de Stat a Planificării din 
R.S. Cehoslovacă și de alte persoa
ne oficiale cehoslovace. A fost pre
zent ambasadorul României la Pra
ga, ion Obradovici și alți membri 
ai ambasadei.

Grecia și Turcia. Termenul stabilit 
de acest acord pentru retragerea 
trupelor grecești este de 45 de zile, 
și el expiră săptamîna aceasta. Un 
comunicat oficial anunță Că minis
trul cipriot de interne și al apără
rii, Polycarpos Gheorghadjis, l-a 
primit luni pe generalul Papalou- 
cas, comandantul trupelor grecești 
din Cipru, care urmează sa pără
sească insula, reîntorcîndu-se la 
Atena, la 17 ianuarie. Observatorii 
consideră că plecarea generalului 
Papaloucas va marca sfîrșitul re
tragerii tuturor trupelor grecești 
„neoficiale" din Cipru.

Luptele din
Republica Arabă
Yemen

SANAA 16 (Agerpres). — Uni
tățile armatei republicane care 
procedează la operațiuni 'de cură
țire împotriva elementelor regalis
te infiltrate pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen au scos din lupta 
peste 300 de regaliști și merce
nari refugiati în regiunile mun
toase din apropierea aeroportului 
Rahaba. La aceste operațiuni au 
participat unități de parașutiști, 
blindate și avioane apartinînd for
țelor militare aeriene. 45 de rega
liști și mercenari au fost făcuti 
prizonieri ; a fost capturată o în
semnată cantitate de arme de di
ferite tipuri, inclusiv instalații pen
tru rachete, aruncătoare de mine. 
Forțele regaliste, care s-au retras 
sub presiunea armatei republicane 
au părăsit pe cîrnpul de lupta trei 
camioane cu muniții de producție 
americană.

unei ierni
telor nordului Olandei. Sub pute
rea viaturilor și a valurilor ce a- 
ting uneori zece metri înălțime, 
platforma de fora) „Sea-quest" din 
Marea Nordului, la 110 mile de 
Flambourgh, a plecat in derivă. 51 
de persoane au putut fi evacuate 
cu ajutorul elicopterelor diipâ ore 
de groază.

In Danemarca uraganul a pro
vocat un grav accident. Acoperi
șul școlii din Esberg a fost smuls 
în timpul recreației, cînd copiii se 
jucau, rănind pe 50 dintre ei. In 
R. F. a Germaniei și Luxemburg, 
încălzirea vremii a provocat creș
terea nivelului apelor. In Alpii 
bavarezi sînt semnalate numeroase 
avalanșe. Luni seara, ia Hamburg 
a fost decretată stare de alertă în 
urma inundațiilor catastrofale. Ni
velul apelor este cu aproape 2,5 
metri superior celui normal. O si
tuație aproape similară este în 
Austria, unde doi locuitori au fost 
omorîți și alți doi răniți în urma 
avalanșelor. Numeroase căi de co
municație au fost închise, in Elve
ția, acoperișul unei uzine în con
strucție a cedat sub povara zăpe
zii, dar dărîmarea lui. nu-a provo-

Comunicat 
canadiano-izraelîan

OTTAWA 16 (Agerpres). — La 
Ottawa a fost dat publicității un 
comunicat cu privire la convorbi
rile dintre premierul canadian, Les
ter Pearson, și primul ministru al 
Izraelului, Levi Eshkol, aflat într-o 
vizită oficială în Canada. In comuni
cat se arată că cei doi șefi de gu
verne au discutat o serie de proble
me externe, și îndeosebi situația 
din Orientul Apropiat. Cei doi pre
mieri, subliniază comunicatul, s-au 
referit la misiunea lui Gunnar Jar
ring, trimisul special al secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, în 
Orientul Apropiat, și la necesitatea 
ca toate părțile interesate să co
opereze cu acesta pentru îndeplini
rea misiunii sale „dificile și impor
tante" în spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate.

Congresul 
suspendat

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Cea de-a doua sesiune a celui de-al 
90-lea Congres al S.U.A., care a 
început luni, a hotărît să-și suspen
de lucrările pînă Ia prezentarea de 
către președintele L. Johnson a me
sajului cu privire la „Starea Uniu
nii". Mesajul va fi prezentat ce
lor două camere joi, la ora 02,09 
G.M.T.

Potrivit Buletinului de știri al 
Casei Albe, după prezentarea me
sajului prezidențial, Camera Repre
zentanților își va continua activi
tatea îndeosebi în comisii. Cu un 
interes deosebit sînt așteptate dez
baterile în Comisia bugetară, unde 
vor fi audiate mai multe oficialități 
ale Administrației în legătură cu 
cererea președintelui Johnson pri
vind majorarea cu 10 la sută a im
pozitelor.

VIETNAMUL DE SUD

Două convoaie americane au căzut
în ambuscadele patriotilor
SAIGON 16 (Agerpres). — Două 

coloane de aprovizionare america
ne au cazul luni în ambuscade aîe 
patriotilor în jungla 
platouri lor înalte din 
sud. Primul 
ajutoare se 
marea bază

din regiunea 
Vietnamul de 
cu însemnate 
spre nord de

convoi
îndrepta 
americană de la Kon-

ciudate
cat victime. O nouă scădere de 
temperatură a fost înregistrată în 
Turcia. Apele au înghețat, în spe
cial în Anatolia Orientală, unde 
mercurul termometrelor indica mi
nus 30 grade. Șase persoane au 
murit, iar uite opt sînt grav rănite. 
In Anatolia Centrală și-au făcut 
apariția haitele de lupi. Navigația 
a fost întreruptă în Golful Izmir și 
în Marea Marmara, care pentru 
prima oară în ultimii 30 de ani a 
fost acoperită de un strat de gheață.

Orientul 
Libanul și 
de zăpadă 
mul, izolat

Apropiat, tzraelul, Siria, 
Iordania cunosc furtuni 
fără precedent, lerusali- 
de restul țării, este în

întregime acoperit de un strat gros 
de zăpadă de aproximativ 50 cen
timetri. in nordul țării, pe Muntele 
Golan stratul de zăpadă atinge un 
metru. In Siria, toată circulația ru
tieră a fosl paralizată. Traficul a 
fost, de asemenea, oprit în porturi 
și la aerodromuri. Inundațiile ame
nință întreaga țară. In Liban, nin
soarea a sporit dificultățile de co
municație deja perturbate în urma 
ploilor căzute în ultimele zile. In 
Iordania, stratul de zăpadă atinge 
aproximativ un metru pe întreg 
cuprinsul țării.

(Agerpres) J

In Sicilia continuă 
cutremurele de pămint

O Mai multe localități au fost complet distruse 
O Relatările unor martori oculari

PALERMO 16 (Agerpres). — De 
54 de ore, vestul Siciliei continuă 
sa fie zguduit de puternice cutre
mure. Potrivit unui bilanț provi
zoriu, în urma mișcărilor seismi
ce și-au pierdut viața peste 600 de 
persoane, alte 1 544 sînt rănite, iar 
1 427 sînt date dispărute. Au fost 
înregistrate, de asemenea, impor
tante pagube materiale. Au fost 
distruse 23 de poduri, 57 de pasa
rele și peste 50 kilometri șosele. 
Cutremurele au cuprins o zonă 
triunghiulară situată intre localită
țile Palermo — Trapani — Agri
gento, distrugînd complet mai mul-

S.U.A. și-a 
lucrările

Senatul, după cum a anunțat li
derul majorității democrate, Mike 
Masfield, își va începe activitatea 
prin discutarea unui proiect de 
lege legat de drepturile civile ale 
populației de culoare.

Senatul urmează sa primească 
petiția unei delegații de femei ame
ricane în care se cere încetarea 
războiului din Vietnam și retrage
rea trupelor americane din Vietna
mul de sud. Un grup de femei în 
frunte cu fosta congresmenă Jan- 
nette Rankin, în vîrsta de 87 de 
ani, a încercat să prezinte această 
petiție Senatului luni, la deschide
rea sesiunii, dar liderul majorității 
democrate, Mansfield, a refuzat să 
o primească, afirmînd că activitatea 
propriu-zisă a Congresului începe 
abia după prezentarea mesajului 
prezidențial.

turn către un post al forțelor ame
ricane situat in apropiere de Dak 
To, zonă care, după cum se știe, a 
fost teatrul unor atacuFi de am
ploare ale unităților Frontului Na
țional de Eliberare la sfîrșitul anu
lui trecut. Cel de-al doilea convoi 
cuprinzînd 40 de camioane a fost 
surprins de focul patrioților în timp 
ce se deplasa între bazele america
ne de la Pleiku și An Khe. înain
tarea convoiului a fost oprită de 
explozia mai multor mine plasate 
de patrioți, care au deschis apoi 
focul cu arme automate și mitra
liere asupra militarilor americani. 
Au fost scoși din luptă 23 militari 
americani, și înregistrate însemnate 
pierderi materiale. 

ULTIMELE ȘTIRI
til RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). — Un accident de cale ferată 

produs luni io Brazilia, intre localitățile Santos si Jumemay. Potri- 
primelor informații, 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte IȘA) 
fost grav rănite.

& CAPE KENNEDY. — O rachetă de tip ,,Polaris", lansată de pe 
un submarin la aproximativ 50 km de coastele Floridei, a eșuat Ia cî- 
teva minute după lansare, anunță agenția U.P.I

$ NEW YORK. — U Thant a anunțat numirea lui Abdul Hamid 
(Pakistan) in postul de secretar general adjunct al Națiunilor Unite 
pentru informații. Numirea lui Hamid în postul de secretar generai 
adjunct pentru informații face parte din reorganizarea ce se desfășoară 
în prezent in cadrul secretariatului O.N.U.

S DELHI. — Agenția France Press anunța că 32 de pakistanezi 
au murit de foame și sete după ce au navigat în derivă timp de 15 zile 
în Marea Oman. Vasul de pescuit, pe care s-au aflat, transporta 135 de 
pasageri clandestini — printre care femei si copii — către orașul Du
bai din Golful Persic, unde ei sperau să găsească de lucru.

te mici așezări ca Gibellina, Cal- 
paruta, Heggioreale, Montevago și 
Santa Margherita Belice. Se apre
ciază că urmează să fie degajate 
aproximativ 150 000 metri cubi de 
ruine.

Populația insulei a lost cuprinsă 
de panică, fncepind de duminică 
de la ora 12,29 G.M.T. pînă marți 
seara au avut loc în această re
giune 20 de cutremure. Cel mai 
puternic cutremur, avînd intensita
tea de 9 grade pe scara Mercalli, 
s-a produs luni la ora 02,02 G.M.T. 
In localitatea Montevago pare să 
existe cel mai mare număr de vic
time, deoarece populația din aceas
tă localitate s-a bazat pe rezisten
ta caselor fără etaje.

Din numeroase țări continuă să 
sosească în Italia ajutoare pentru 
populația sinistrată.

★

PALERMO 16 (Agerpres). O gră
madă de blocuri de piatră din care 
se aud uneori gemete si apeluri 
disperate ale unor persoane îngro
pate de vii de vreo 15 ore, ' sta 
este aspectul tragic pe care-1 oferă 
Gibellina (6 410 locuitori), una din 
cele trei localități complet distru
se de cutremurul de acum două 
nopți, scrie agenția France Presse 
într-un reportaj din Sicilia. Priori
tatea este acordată răniților, per
soanelor prinse încă între dărîmă- 
turi. Există puține case rămase în 
picioare.

Și la Palermo spectacolul este 
impresionant, mai ales în cartierul 
San Lorenzo. Pe o distanță de mai 
mulți kilometri, de o parte și de 
alta a unui mare bulevard, stațio
nează automobilele, adesea pe două 
rînduri, transformate în dormitoare. 
Se disting cu greu bărbații si fe
meile care-și string în brațe - - 
piii înfășurați în pături.

MADRID 16 (Agerpres). — Re
lațiile anglo-spaniole cunosc o nouă 
înrăutățire determinată de disputa 
celor doua țări privind suverani
tatea asupra Gibraltarului. Luni gu
vernul spaniol a remis ambasadei 
britanice din Madrid două note di
plomatice, 
ză Anglia 
90 de zile 
lat spațiul 
ori. Totodată, Spania respinge re
vendicările teritoriale britanice a- 
supra porturilor Alqesiras și Linea 
și protestează împotriva faptului că 
autoritățile navale engleze au cerut 
vaselor spaniole să părăsească a- 
ceste porturi.

Guvernul spaniol acu- 
de faptul că în ultimele 
avioane britanice au vio- 
aerian spaniol de 20 de
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